Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 24 april 2018

Datum
24-4-2018

24-4-2018

Aanwezig:

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

Afwezig:

Bron (wethouder)

Nr.
A01

B01

Onderwerp
2232595 - 79
duplexwoningen Twinta

2223835 - Ontwerp
bestemmingsplan Hart
van Zuid, De Vereeniging

Besluit
1. kennis te nemen van het voornemen van
Welbions om een bieding te doen op de portefeuille
van 79 duplexwoningen die CarintReggeland, via
Twinta, momenteel in verkoop heeft, dit in het
belang van de sociale woningvoorraad en de
leefbaarheid;
2. kennis te nemen van de voorwaarden waaronder
Welbions bereid is een bieding te doen:
Welbions kan dit bod alleen doen als zij in staat
worden gesteld om de woningen eerst 10 jaar te
verhuren (goedkope sociale huur) en daarna deze
te slopen de locatie commercieel te (laten)
herontwikkelen. Zij vragen hiervoor van de
gemeente een aantal toezeggingen. Dit zijn:
a Toezegging van de gemeente dat Welbions
toegestaan is om na 10 jaar het gebied
“commercieel” te herontwikkelen;
b Toezegging dat de gemeente voor eigen
rekening zorg draagt voor het daartoe mogelijk
maken van het planologisch kader en daarvoor
geen kosten door te berekenen aan Welbions.
c Mocht de gemeente toch eisen dat het gebied
in sociale huur beschikbaar blijft dan dient de
gemeente dan de financiële gevolgen daarvan af te
dekken.
3. het college doet de toezeggingen onder a, b en c
waarom Welbions vraagt
4. een dringend beroep te doen op de
maatschappelijke rol van CarintReggeland inzake
de verkoop van deze woningen;
5. CarintReggeland hiervan via bijgevoegde brief te
informeren
Het college besluit:
A.
dat conform de informele mer-beoordeling in de
voorbereiding op het bestemmingsplan Hart van
Zuid, De Vereeniging, geen milieueffectrapport
behoeft te worden opgesteld.
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Twinta heeft 79 goedkope woningen in verkoop. Deze woningen
maken deel uit van de goedkope voorraad. Het college verzoekt
Twinta om hiermee rekening te houden bij de verkoop en te
verkopen aan een partij die de woningen beschikbaar houdt voor
de goedkope voorraad.
De woningcorporatie zou een geschikte partij kunnen zijn.
Welbions heeft aangegeven hier mogelijkheden in te zien, maar
heeft een aantal voorwaarden benoemd die van belang zijn. Het
college neemt kennis van deze voorwaarden en stem daar mee in.

Portef.h.
Marcel Elferink

In het masterplan Hart van Zuid is de functionele invulling van het
Vereenigingsgebouw vastgelegd. Uitgangspunt is het
Vereenigingsgebouw te transformeren met functies zoals congres, horeca-, hotel- en vergaderfaciliteiten voor het versterken van
het economisch en internationaal profiel van Twente. In 2016 is
met Infestos overeengekomen dat zij de herontwikkeling van het
gebouw wil gaan oppakken. Infestos is van plan het
Vereenigingsgebouw, gelegen aan de Berfloweg 1, te

Marcel Elferink

Datum

Nr.

Onderwerp

24-4-2018

B03

2218802 Subsidieaanvraag 2018
Metropool

24-4-2018

B04

2162078 - Aanvraag
subsidie Bibliotheek
Hengelo 2018

Besluit
B.
1. in te stemmen met het ontwerp
bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging
(met identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP01170201, getekend op de ondergrond
o_NL.IMR0.0164.BP0117.dgn);
2. in te stemmen met de behandeling van de
vooroverlegreacties zoals verwoord in het ‘Verslag
vooroverleg - Voorontwerp bestemmingsplan Hart
van Zuid, De Vereeniging';
3. de gemeenteraad te informeren conform
bijgaande brief;
4. het ontwerp bestemmingsplan Hart van Zuid, De
Vereeniging gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage te leggen.
1. Aan Stichting Metropool Hengelo voor 2018 een
subsidie toekennen van € 1.066.785,00 op grond
van:
- artikel 2, lid 1f van de Algemene
subsidieverordening (Asv) in samenhang met
- de uitvoeringsregeling Culturele
kernvoorzieningen 2018.
2. Het subsidiebedrag 2018 splitsen in:
- een subsidie van € 893.791,00 voor de
locatiegebonden lasten van het pand Metropool
Hengelo (€ 663.561,00 huurlasten,
€ 116.000,00 overige huisvestingslasten en €
114.230,00 kapitaallasten)
- een subsidie van € 172.993,00 voor de
programmeringslasten van Stichting Poppodium
Twente.
3. Het subsidiebedrag verrekenen met het
voorschot van € 266.696,00 dat aan Stichting
Metropool is verleend voor het eerste kwartaal van
2018.
4. Op grond van artikel 11, lid 2 en 3 van de Asv
het resterende bedrag van € 800.089,00 in 9
maandelijkse termijnen bevoorschotten en dit
bedrag dekken uit de post begroting 2018
65401002.425000 (overige huisvestingslasten en
kapitaallasten)/65401002.425001 (huurlasten).
5. Het bestuur van Stichting Metropool schriftelijk
op de hoogte stellen van dit besluit met de
bijbehorende subsidieverleningsbeschikking.
1. Aan Bibliotheek Hengelo voor 2018 een subsidie
verlenen van € 2.262.024,00 op grond van:
- artikel 2, lid 1f van de Algemene
subsidieverordening (Asv) in samenhang met
- de uitvoeringsregeling Culturele
kernvoorzieningen 2018.
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transformeren en uit te breiden tot hotel-, congres-, vergader- en
horecafaciliteit. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een
herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. Het
voorliggende bestemmingsplan Hart van Zuid, De Vereeniging
voorziet in deze herziening.

Portef.h.

In februari 2018 hebben de colleges van B en W van Enschede en
Hengelo besloten om samen één bovenstedelijk poppodium voor
Twente te subsidiëren. De colleges hebben hierover bestuurlijke
afspraken me elkaar gemaakt. Eén van die afspraken is dat
Enschede en Hengelo gezamenlijk een subsidiebeschikking
opstellen voor het bovenstedelijk poppodium. Het college van
Hengelo heeft de subsidie 2018 aan Stichting Metropool
toegekend voor de uitvoering van het activiteitenplan van
Stichting Poppodium Twente.

Claudio
Bruggink

Het college heeft aan Bibliotheek Hengelo voor 2018 een subsidie
toegekend van € 2.262.024.

Claudio
Bruggink

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
2. Het subsidiebedrag 2018 verrekenen met het
voorschot van 565.506,00 dat aan Bibliotheek
Hengelo is verleend voor de maanden januari,
februari en maart 2018.
3. Op grond van artikel 11, lid 2 en 3 van de Asv
het resterende bedrag van 1.696.518,00 in 9
termijnen bevoorschotten en dekken uit de
begrotingspost 65101001.425000 (2018).
4. Het bestuur van Bibliotheek Hengelo schriftelijk
op de hoogte stellen van dit besluit met de
bijbehorende subsidieverleningsbeschikking.
Instemmen met de antwoordbrief aan Pro Hengelo
met betrekking tot vragen over de
verkeersveiligheid en de maximale
verwerkingscapaciteit met betrekking tot
gemotoriseerd verkeer op de Coba Ritsemastraat
de diverse ontwikkelingen in dit deel van de wijk
Hengelose Es.

24-4-2018

B05

2213209 - Raadsvragen
over de verkeerssituatie
Coba Ritsemastraat

24-4-2018

B06

2220672 - Raadsvragen
over voorgenomen
sluiting Basisscholen in
Hengelo

Raadsvragen van Lokaal Hengelo via bijgevoegde
brief beantwoorden.

24-4-2018

B07

2226890 - Raadsvragen
over staken plaatsen
ondergrondse
afvalcontainers

De raadsvragen van Lokaal Hengelo te
beantwoorden middels bijgevoegde conceptbrief.

24-4-2018

B08

2230653 - Regionaal
samenwerken voor
toezicht op kwaliteit
Wmo

1. De notitie Toezicht kwaliteit. Regionaal
samenwerken voor toezicht op kwaliteit Wmo vast
te stellen;
2. De volgende onderdelen van toezicht kwaliteit
Wmo, onder voorbehoud van de vertaling in
kosten, in regionale samenwerking te organiseren:
a. preventief en proactief kwaliteitstoezicht op:
- contracten afgesloten door alle 14 Twentse
gemeenten;
- contracten afgesloten door meerdere Twentse
gemeenten;
b. reactief, signaal gestuurd kwaliteitstoezicht:
- contracten afgesloten door alle 14 Twentse
gemeenten;
- contracten afgesloten door meerdere Twentse
gemeenten;
c. calamiteiten en incidenten:
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Pro Hengelo vraagt aandacht om infrastructurele aanpassingen
aan de Coba Ritsemastraat. En wel op de locatie in de bocht met
de H. Leefsmastraat. Pro Hengelo ziet een duidelijk verband
tussen de recente ongevallen in deze bocht (auto’s met
blikschade) en de diverse ontwikkelingen in dit gebied zoals de
Nieuwe Es, Medaillon, de nieuwe VMBO school. In een reactie op
de door Pro Hengelo gestelde vragen, wordt uitgelegd dat dit
verband er niet is. De basis voor deze conclusie en beantwoording
ligt in de gehouden radartellingen in 2013 en 2018 (24/7 snelheid
en intensiteit metingen).
Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld rond de sluiting van de twee
bassischolen in Hengelo. het college geeft aan dat vanuit de Wet
op het Primair Onderwijs de zelfstandige bevoegdheid van het
schoolbestuur is om een dislocatie op te heffen dan wel een school
te sluiten waar dat nodig is.
De raadsfractie van Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over de
aanleg van ondergrondse verzamelcontainers voor restafval. In de
beantwoording geeft het college aan dat in het tijdvak 3 april tot
en met 15 juni 2018 in totaal nog 68 ondergrondse containers
zullen worden aangelegd. Deze zijn noodzakelijk om conform het
raadsbesluit van 19 december 2017 per 1 juli 2018 een dekkend
netwerk van ondergrondse containers te realiseren.
De samenwerkende gemeenten in Twente (Samen14) besluiten
het wettelijk toezicht op de kwaliteit van de uitvoering van de
Wmo gezamenlijk op te pakken. Het gaat dan om preventief en
proactief toezicht maar ook over het reageren op signalen en
zorgen over de kwaliteit. Het betreft de zorgaanbieders waarmee
gemeenten ten behoeve van de Wmo zorg een contract hebben
gesloten.

Portef.h.

Jan Bron

Claudio
Bruggink

Jan Bron

Datum

Nr.

Onderwerp

24-4-2018

B09

2212223 Kredietaanvraag fase 3
renovatie Twentebad.

10-4-2018
2 weken
niet
openbaar

B04

2220025 Uitvoeringsregeling
tegemoetkoming
onvermijdbaar medisch
afval

Besluit
- uitgebreid onderzoek na calamiteit / onderzoek;
3. Daarvoor de manager OZJT op te dragen
structureel 1,5 fte in de begroting OZJT op te
nemen voor de uitvoering van toezicht kwaliteit
Wmo;
4. Op basis van artikel 6.1 Wmo 2015 de manager
OZJT met ingang van 1 mei 2018 de bevoegdheid
te geven medewerkers aan te stellen als
toezichthoudend ambtenaar in het kader van de
Wmo 2015, voor de bij 2. vastgestelde onderdelen
van toezicht;
5. De manager OZJT opdracht te geven de
organisatie van regionaal toezicht kwaliteit Wmo
verder uitwerken, inclusief vertaling in formatie en
de wijze waarop deelnemende gemeenten daaraan
bijdragen
6. OZJT/Samen14 te informeren over het besluit.
Het college besluit:
1. Een uitvoeringskrediet voor fase 3 beschikbaar
te stellen van € 2.467.564 voor de realisatie van
een nieuwe entree, de renovatie van het
instructiebad en het 25 meter wedstrijdbad en de
renovatie en verduurzamen van het hoofdgebouw.
2. Dit uitvoeringskrediet te dekken uit het op 24
februari 2016 (nr. 2000374) door de raad
vastgestelde raamkrediet voor de renovatie en
nieuwbouw van het Twentebad.
3. Fase 3 meervoudig onderhands aan te besteden

1. De Uitvoeringsregeling tegemoetkoming
onvermijdbaar medisch afval vast te stellen;
2. Op grond van artikel 2 van de
Inspraakverordening te bepalen dat geen inspraak
wordt verleend ten aanzien van de
Uitvoeringsregeling tegemoetkoming
onvermijdbaar medisch afval.

Publieksvriendelijke samenvatting

De raad heeft in februari 2016 middelen beschikbaar gesteld voor
de renovatie van het Twentebad. Dit raamkrediet wordt in fasen
beschikbaar gesteld door het college. De eerste fase, de renovatie
van de recreatiezaal inclusief het gedeeltelijk vervangen van
technische installaties, is afgerond. Daarnaast is er een
beweegbare bodem in één van de bassins geïnstalleerd voor het
verbeteren van de toegankelijkheid voor meerdere doelgroepen.
Ook fase 2 is inmiddels grotendeels afgerond. Hiermee is de
renovatie van het 50 meter buitenbad en het realiseren van een
permanente, deels transparante overkapping met geïntegreerde
kleedvoorzieningen gerealiseerd. Deze overkapping vervangt de
blaashal die in de wintermaanden geplaatst werd om ook in deze
maanden optimaal gebruik te kunnen maken van dit bad. Met fase
3 kan nu een start worden gemaakt. In deze laatste fase wordt
een nieuwe entree gemaakt, worden de personele ruimtes, het
instructiebad en het 25 meter wedstrijdbad gerenoveerd en wordt
het hoofdgebouw gerenoveerd en verduurzaamd.
Mensen met een medische indicatie hebben soms te maken met
onvermijdbaar medisch afval, zoals incontinentie- of
stomamateriaal. Om te voorkomen dat zij daardoor te maken
krijgen met bovengemiddeld hoge afvalkosten is bij de invoering
van Diftar per 1 januari 2012 door de raad besloten een financiële
tegemoetkoming toe te kennen. Het college neemt hiervoor
jaarlijks een besluit.
Met ingang van 2018 wordt gewerkt met een door de raad vast te
stellen ‘Verordening tegemoetkoming onvermijdbaar medisch
afval’ en een bijbehorende uitvoeringsregeling, die na
inwerkingtreding van de verordening door het college kan worden
vastgesteld. De verordening is in de raad van 6 maart 2018
vastgesteld.
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Claudio
Bruggink

Marcel Elferink

Datum

Nr.

Onderwerp

10-4-2018
2 weken
niet
openbaar

B05

2186171 - Beleidsregel
zorgcontainer 2018

Besluit

1. De Uitvoeringsregeling toekenning zorgcontainer
vast te stellen;
2. Op grond van artikel 2 van de
Inspraakverordening te bepalen dat geen inspraak
wordt verleend ten aanzien van de
Uitvoeringsregeling toekenning zorgcontainer;
3 Het aanvraagformulier zorgcontainer vast te
stellen.

Aldus vastgesteld,
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Vanaf 1 mei 2018 tot 1 oktober 2018 kunnen nieuwe aanvragen
worden ingediend met het formulier 2018.
Bij de invoering van omgekeerd inzamelen brengen bewoners in
Hengelo hun fijn restafval naar ondergrondse afvalcontainers.
Sommige bewoners zijn niet in staat hun afval weg te brengen. Er
is dan de mogelijkheid om een zorgcontainer aan te vragen bij de
gemeente Hengelo. Voor de beoordeling van de aanvragen wordt
gewerkt met een aanvraagformulier waarop bewoners moeten
aangeven om welke redenen zij geen fijn restafval kunnen
aanbieden aan een ondergrondse afvalcontainer. De redenen in de
aanvraag worden via het Zorgloket getoetst door de gemeente
Hengelo. Er wordt bij toetsing gekeken naar alle betrokkenen die
behoren tot het huishouden.
In de toetsing wordt ook bekeken of met behulp van adviezen van
een afvalcoach bewoners toch in staat zijn hun beperkte
hoeveelheid afval naar een ondergrondse container kunnen
brengen. In enkele gevallen zal een keuringsarts gevraagd worden
om advies. Indien er sprake is van veel medisch afval bij een
grondgebonden woning zal een zorgcontainer beschikbaar gesteld
worden.

Portef.h.

Marcel Elferink

