Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 20 maart 2018
Aanwezig:

Schelberg (burgemeester), Ten Heuw, Elferink, Bruggink, Bron (wethouders), Eshuis (gemeentesecretaris), Lange (locogemeentesecretaris),
De Boer (ambtelijke ondersteuning)

Afwezig:
Datum
20-3-2018

Nr.
A01

Onderwerp
2215018 - Nieuw lefproject 'Volwassen
worden… daar ontkom je
niet aan'

Besluit
1. Instemmen met het nieuwe lef-project
'Volwassen worden... daar ontkom je niet aan'.
2. Voor de uitvoering van dit lef-project een bedrag
van € 180.000,- te reserveren en te dekken uit het
innovatiebudget.
3. De gemeenteraad hierover te informeren met
bijgaande brief.

20-3-2018

B01

2216005 - Actualisatie
aanwijzingsbesluit
toezichthouders
openbare ruimte en voor
Drank- en Horecawet

Het college en de burgemeester (ieder voor zover
diens bevoegdheid reikt) besluit:
- Middels bijgaand aanwijzingsbesluit
toezichthouders met betrekking tot de openbare
ruimte en de Drank- en Horecawet aan te
wijzen.

20-3-2018

B02

2213573 - Informerende
VNG-ledenbrief over de
invoering van de nieuwe
privacywetgeving op 25
mei 2018

De gemeenteraad middels bijgaande brief
informeren over de invoering van de nieuwe
privacywetgeving m.i.v. 25 mei 2018.

20-3-2018

B03

2219238 - Honoreren
andere initiatieven motie
"ruimte voor
experiment"

Het college informeert de raad met de bijgevoegde
raadsbrief over de wijze waarop het college
uitvoering geeft aan de motie "ruimte voor
experiment".

20-3-2018

B04

2219789 - Verrekening
neveninkomsten
politieke ambtsdragers
2017-2018

20-3-2018

B05

2212750 - Raadsvragen
over speciaal fonds voor
regionale knelpunten

Het college besluit voor het jaar 2017 geen
neveninkomsten te verrekenen voor de
burgemeester, de heer S.W.J.G. Schelberg, en
wethouders mevrouw M.A. ten Heuw, de heer J.
Bron, de heer M.J.H. Elfrink en de heer C.F.M.
Bruggink.
De raadsvragen van de Groep Muller over speciaal
fonds voor regionale knelpunten met de
bijgevoegde brief beantwoorden.
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Het college heeft besloten om een nieuw lef-project te starten
'Volwassen worden... daar ontkom je niet aan'. Via dit nieuwe
project wil het college voor kwetsbare jeugdigen die zorg en
ondersteuning ontvangen vanuit de jeugdhulp al op de leeftijd van
16,5 een toekomstplan maken. Het gaat daarbij om een integraal
plan met aandacht voor zorg, wonen, budgetbeheer, scholing
en/of werk. Het college informeert de gemeenteraad hierover via
bijgaande brief.
Het aanwijzen van toezichthouders is noodzakelijk in verband met
de toezichthoudende taken die in het kader van lokale
verordeningen van de gemeente Hengelo en de Drank- en
Horecawet moeten worden uitgevoerd. Aangezien het huidige
aanwijzingsbesluit van 2014 is, dient deze geactualiseerd te
worden. Met deze actualisatie is het aanwijzingsbesluit weer
actueel.
Vanaf 25 mei 2018 gelden er nieuwe privacyregels voor de
gemeente. De gemeente moet een aantal maatregelen treffen om
te voldoen aan de nieuwe privacyregels. De Vereniging
Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een brief gestuurd aan de
gemeente. In deze brief noemt de VNG zes punten waar de
gemeente aan moet voldoen. Het college informeert de
gemeenteraad over de voortgang.
In de raadsvergadering van 21 november 2017 heeft de raad de
motie "ruimte voor experiment" aangenomen met als doel
werkgelegenheidsbevordering en werkloosheidsbestrijding. Hierin
draagt de raad het college op om initiatieven van derde partijen te
honoreren zonder de tussenkomst van de SWB bij wijze van
experiment, voor de periode van 1 jaar en daarover terug te
rapporteren naar de raad. Het college geeft aan op dit moment al
samen te werken met derden op het gebied van re-integratie,
werkloosheidsbestrijding en werkgelegenheid bevordering en geeft
hier enkele voorbeelden van.
Het college stelt vast dat over het jaar 2017 de burgemeester en
wethouders van de gemeente Hengelo geen inkomsten hebben
gehad uit nevenfuncties die in mindering moeten worden gebracht
op hun salaris.
Groep Muller heeft burgemeester en wethouders vragen gesteld
over het door het rijk ingestelde speciale fonds voor regionale
knelpunten. Groep Muller vraagt of een beroep op dit fonds al in
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Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

20-3-2018

B06

De vragen van de Lijst Horsthuis over de status
van raadsbesluiten beantwoorden met bijgevoegde
conceptbrief.

20-3-2018

B07

2216991 - Raadsvragen
inz status v.
raadsbesluiten,
raadsvragen en
vragenkwartier die nog
niet zijn afgewerkt
2211333 - Raadsvragen
over inkoop Sociaal
Domein

13-3-2018
1 week
niet
openbaar

A02

2214081 - Strategisch
inkoopdocument inkoop
maatschappelijke
ondersteuning en
jeugdhulp vanaf 2019

1. In te stemmen met de inkoopstrategie Integrale
Inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet ten behoeve van
het Twents model, voor zover het college
bevoegdheid reikt, hetgeen in essentie betekent:
• instemming met de clustering, bijbehorende
perceelindeling en bijbehorende inkoopvormen
zoals deze voor de ondersteuningsbehoeften en
modules worden voorgesteld, en bijbehorende
contractduur alsmede de mogelijkheid voor
zorgaanbieders om tussentijds te kunnen
toetreden.

De raadsvragen van de SP over de integrale inkoop
Jeugdhulp en Ondersteuning per 2019
beantwoorden via bijgaande brief.

2. De manager OZJT opdracht te geven om:
a. vorm te geven aan een ontwikkeltraject om zo
snel als mogelijk invulling te geven aan de variant
outputgericht, rekening houdend met de behoeften
van gemeenten om verschil in tempo te kunnen
maken.
b. voor de ontwikkeling van een werkwijze en
bijbehorend instrumentarium voor resultaatmeting
op micro-, meso-, macroniveau vóór 1 januari
2019, rekening houdend met lokale werkwijzen en
instrumentarium.
c. te komen met een verkenning van de
mogelijkheden om het behaalde resultaat te
relateren aan de inzet van de aanbieders teneinde
outputfinanciering op termijn mogelijk te maken.
4. In te stemmen met de daadwerkelijke start van
de inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet ten behoeve
van het Twents model, waarbij de regio Twente
aangewezen wordt als aanbestedende dienst en
hiervoor de benodigde mandaten, machtigingen en
volmachten te verlenen voor de onderhavige
Pagina 2 van 3

Publieksvriendelijke samenvatting
voorbereiding is. Het college antwoordt dat een dergelijke
aanvraag in regionaal verband en gezamenlijk met de provincie
Overijssel al wordt voorbereid.
Door de fractie van Lijst Horsthuis zijn vragen gesteld over de
status van raadsbesluiten uit de raadsperiode 2014 - 2018. Er
wordt met name gevraagd naar de status van de uitvoering van
de in die periode genomen raadsbesluiten. Het college heeft de
vragen schriftelijk beantwoord.
De SP heeft op 18 februari jl. schriftelijke raadsvragen gesteld
over de integrale inkoop Jeugdhulp en Ondersteuning per 2019 en
het feit dat Almelo heeft besloten niet volledig in te stemmen met
het voorstel hierover. Wat betreft de inkoop van de vier
ondersteuningsbehoeften doen zij niet mee met de regionale
inkoop. Via deze brief beantwoordt het college de vragen die de
SP hierover heeft gesteld.
Het college van B en W van de gemeente Hengelo heeft ingestemd
met de inkoopstrategie Integrale Inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet.
De 14 Twentse gemeenten werken hierin samen. Zij willen de
manier van inkopen beter te laten aansluiten bij de behoeften van
hun inwoners en willen resultaten meer centraal stellen. Het is
voor zowel gemeenten als zorgaanbieders een heel andere manier
van denken en doen. In samenwerking met de inwoner gaan
gemeenten nog steviger regie voeren op proces en resultaat.
Aanbieders krijgen ruimte om in afstemming met de cliënt te
bepalen welke inzet het best passend is. De bekostiging is niet
meer gekoppeld aan producten, maar aan de
ondersteuningsbehoefte van inwoners. Het Twents model moet
vanaf 1 januari 2019 gaan werken. De komende weken wordt het
inkoopproces voorbereid en worden de aanbieders verder
geïnformeerd. De gemeenten verwachten in september 2018 de
contracten met aanbieders rond te hebben, zodat er voldoende
tijd is om cliënten en inwoners goed te informeren over de nieuwe
afspraken.
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Nr.

Onderwerp

13-3-2018
1 week
niet
openbaar

A05

2213958 - Twentse
Energie Strategie ter
kennisgeving aan college
aanbieden

13-3-2018
1 week
niet
openbaar

B02

2028717 - Ontwerp
bestemmingsplan
Tuindorp 't Lansink 2016

Besluit
inkoop middels in te stemmen met bijgaande
Volmacht Europese aanbesteding en deze door de
burgemeester te laten ondertekenen, met dien
verstande dat een instemming vooraf niet inhoudt
dat (B&W van) de gemeente Hengelo instemt met
schadeplichtigheid uit aansprakelijkheid indien er
sprake is van opzet of grove schuld zijdens
volmacht-/mandaathouder(s). Het OZJT hierover te
informeren.
1. Kennis nemen van de Twentse Energiestrategie
(TES).
2. Instemmen met de aanvullende kosten van de
TES van € 28.000,- á €0,048 per inwoner ( €
3.879,50 voor Hengelo. Dekking vanuit
budget duurzaamheid;
3. De intentie uitspreken om regionaal samen te
willen werken met Twentse gemeenten en
regionale, provinciale en nationale
stakeholders.
4. Het besluitvormingsproces van de TES door
nieuwe colleges en gemeenteraad laten plaats
vinden (projectgroep TES monitort).
Het college besluit:
1. in te stemmen met het
ontwerpbestemmingsplan Tuindorp 't Lansink 2016
(NL.IMRO.0164.BP0087-0201);
2. in te stemmen met de behandeling van de
zienswijzen en vooroverlegreacties zoals verwoord
in "Nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan
Tuindorp ’t Lansink 2016";
3. de gemeenteraad en de indieners van
zienswijzen en vooroverleg reacties te informeren
conform bijgaande brieven;
4. het ontwerpbestemmingsplan Tuindorp 't
Lansink 2016 gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage te leggen;

Aldus vastgesteld,
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Het college van B&W van gemeente Hengelo heeft kennis
genomen van de Twentse Energiestrategie (TES). De TES is in het
najaar van 2017 ontwikkeld door 13 Twentse gemeenten in
opdracht van de portefeuillehouders Milieu Duurzaamheid en Afval
van de Twentse gemeenten. Partners in het proces waren lokale
en regionale stakeholders en de Alliantie NEO. Op 7 februari 2018
hebben portefeuillehouders van 12 gemeentes zich positief
uitgesproken over de TES. Door het intensiveren van de regionale
samenwerking op het gebied van klimaat- en energiebeleid hopen
de Twentse gemeenten te voldoen aan de grote opgave van een
energieneutraal Twente in 2050 en het bereiken van daartoe
noodzakelijke tussendoelen in 2023 en 2035.

Marcel Elferink

Voor het plangebied Tuindorp 't Lansink heeft de gemeenteraad op
1 februari 2005 een bestemmingsplan vastgesteld. Als gevolg van
een wettelijke verplichting zal dit plan moeten worden
geactualiseerd. Sinds die datum is er 1 parapluherziening in
procedure geweest voor kamerbewoning en is er 1 partiële
herziening in procedure gebracht. Daarnaast zijn er voor een
aantal initiatieven vergunningen verleend. Het bestemmingsplan
Tuindorp 't Lansink 2016 is de actualisatie van het geldende plan
Tuindorp 't Lansink uit 2005. Na voorafgaande publicatie in het
Hengelo's Weekblad komt het ontwerpbestemmingsplan
gedurende 6 weken ter inzage te liggen.

Marcel Elferink

