Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
Dinsdag 26 juni 2018
Aanwezig:

Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Gerrits, Ten Heuw, Bruggink (wethouders),
Hillebrink, Boerrigter (locogemeentesecretarissen), De Boer (ambtelijke ondersteuning)

Afwezig:

Eshuis (gemeentesecretaris)

Datum
26-6-2018

Nr.
A01

Onderwerp
2250143 - Uitnodiging
Algemene
ledenvergadering VNG
27 juni

Besluit
- instemmen met bijgaande annotatie voor de
algemene ledenvergadering (ALV)van de VNG op
27 juni 2018;
- gemeentesecretaris Jan Eshuis de volmacht te
geven om de gemeente Hengelo in de algemene
ledenvergadering van de VNG op 27 juni 2018 in
Maastricht te vertegenwoordigen waarbij hij
conform de annotatie deelneemt aan de
beraadslagingen en de stemmingen.
De brief aan de raad over 'Transformatie
kantoorpand naar woningen Steenbakkersweg' vast
te stellen

26-6-2018

B01

2233648 - Raad
informeren over
transformatie
kantoorpand
Steenbakkersweg tot 44
appartementen

26-6-2018

B02

2241754 - ENSIA 2017
Verantwoording
Informatieveiligheid

De gemeenteraad te informeren over de ENSIA
audit.

26-6-2018

B03

2248259 Maatregelenprogramma
Drinkwaterwinning
Hasselo

26-6-2018

B04

2249267 - Jaarverslag
VTH;
Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving
Wabo 2017

Het college besluit in te stemmen met het aangaan
van de Bestuursovereenkomst “Samen werken aan
schone bronnen”, voor de uitvoering van het
Maatregelprogramma drinkwaterwinningen
Overijssel 2018-2022
- het jaarverslag VTH Wabo 2017 vast te stellen;
- de gemeenteraad hierover te informeren middels
bijgaande brief;
- het college van Gedeputeerde Staten van
Overijssel hierover te informeren middels
bijgaande brief.
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Op woensdag 27 juni a.s. vindt de Algemene Ledenvergadering
plaats van de VNG.
Op de agenda voor deze ALV staat naast financiële en
verenigingszaken (jaarverslag, statutenwijziging) het Inter
Bestuurlijk Programma( IBP) van de gemeenten, Rijk, provincies
en waterschappen.
Gemeentesecretaris Jan Eshuis neemt namens Hengelo deel aan
deze ledenvergadering en is gemachtigd namens Hengelo te
stemmen.
In april 2017 is er een voorbereidingsbesluit genomen voor de
locatie Steenbakkersweg 25. Het voorbereidingsbesluit is per 19
april 2018 verlopen. Op 10 januari 2018 is een vooroverleg
ingediend door initiatiefnemers voor het veranderen van het
kantoorpand tot 44 appartementen. De conclusie is dat een
definitief plan ingediend kan worden om vervolgens vergund te
worden. Dit is in een brief aan de gemeenteraad uitgelegd.
Met ENSIA (Eenduidige Normering Single Information Audit) krijgt
het gemeentebestuur meer inzicht in de stand van zaken van de
informatieveiligheid en kan beter sturen op informatieveiligheid.
Het gemeentebestuur legt jaarlijks verantwoording over de
informatieveiligheid af aan de gemeenteraad. Over 2017 werd de
ENSIA audit voor de eerste keer gehouden. Centraal in de audit
stonden Suwinet en DigiD . Daarnaast hebben ook de zelfevaluatie
BRP en Reisdocumenten in het kader van de ENSIA
plaatsgevonden.
Het college heeft ingestemd met het aangaan van de
Bestuursovereenkomst “Samen werken aan schone bronnen” om
zo de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater beter te
kunnen beschermen.

Portef.h.
Sander
Schelberg

De gemeentelijke taken op het terrein van bouwen en milieu zijn
globaal te verdelen in drie gebieden: vergunningverlening,
toezicht/handhaving en beleid (VTH). Hiervoor wordt jaarlijks door
het college in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst
Twente/Omgevingsdienst Twente een ‘Programma uitvoering VTHtaken’ vastgesteld. Het gaat hier om een wettelijke verplichting op
basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Elk jaar wordt in het jaarverslag teruggeblikt op het afgelopen
jaar. Dit jaarverslag geeft een terugblik op de resultaten van
2017. Verder geeft het een terugblik op beleidsmatige aspecten
zoals vastgelegd in de (meerjarige) integrale Handhavingsnota.

Sander
Schelberg

Claudio
Bruggink

Mariska ten
Heuw

Datum
26-6-2018

Nr.
B07

Onderwerp
2247806 - Raadsvragen
over bestrijding van de
eikenprocessierups
2240583 - Verzoek tot
verlenging benoeming
Marijke Agterbosch als
Stadsdichter

Besluit
De raadsvragen van PVV Hengelo over de
bestrijding van de eikenprocessierups te
beantwoorden met de bijgevoegde brief.
1. De benoeming van Marijke Agterbosch als
Stadsdichter van Hengelo verlengen tot 1 april
2019.
2. Marijke Agterbosch en het bestuur van Stichting
Hengelo Leest schriftelijk op de hoogte stellen van
dit besluit.

26-6-2018

B08

26-6-2018

B09

2249072 - Aanpassing
overeenkomst Allego
n.a.v. provinciale
concessie

- het (gewijzigde) beleid ‘Openbare oplaadwerken
voor elektrische auto’s ‘ vast te stellen;
- het oorspronkelijke beleid (versie november
2015) ‘Openbare oplaadwerken voor elektrische
auto’s’ in te trekken;
- de huidige overeenkomst met Allego te wijzigen
middels bijgaand addendum;
- het addendum vervolgens ter ondertekening te
versturen naar Allego;

26-6-2018

B11

2240841 - Jaarverslag
toezicht en handhaving
kinderopvang gemeente
Hengelo 2017

Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2017

26-6-2018

B12

2251192 - Beeindigen
van collectieve
zorgverzekering Menzis

Met in achtneming van een opzegtermijn van een
half jaar het contract met zorgverzekeraar Menzis
voor een gemeentepolis per direct opzeggen.

26-6-2018

B13

2248143 Ontwerpbegroting
Omgevingsdienst Twente
2019
2247489 - Kaderbrief
2019-2022

Het college besluit:
- de gemeenteraad te informeren over de
ontwerpbegroting Omgevingsdienst 2019 middels
bijgaande brief.
Instemmen met de Kaderbrief 2019-2022

18-6-2018
Openbaar
vanaf 22
juni 2018

A03
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PVV Hengelo heeft vragen gesteld over de bestrijding van de
eikenprocessierups. Deze vragen zijn door het college beantwoord
middels een brief aan deze fractie.
Sinds 2016 is Marijke Agterbosch de vijfde Stadsdichter van
Hengelo. Haar officiële benoeming liep tot 1 juni 2018.
De bedoeling was dat in mei een nieuwe Stadsdichter zou worden
gekozen. De oproep om mee te doen aan de
Stadsdichtersverkiezing heeft helaas geen geschikte kandidaten
opgeleverd.
Marijke Agterbosch bleek bereid om als Stadsdichter aan te blijven
totdat een opvolger is gevonden. Het college van B en W heeft
besloten om haar benoeming te verlengen tot 1 april 2019.
In de tussentijd wordt gezocht naar een nieuwe Stadsdichter.
Stichting Hengelo Leest stelt hiervoor een selectiecommissie
samen die mogelijke kandidaten rechtstreeks gaat benaderen.
Een elektrische auto heeft een accu. Deze accu moet je regelmatig
weer opladen. Als je geen eigen oprit hebt, kan je thuis niet laden.
Dan heb je een openbare oplaadpaal nodig. Allego is tot nu toe de
marktpartij die in Hengelo deze oplaadpalen plaatst. De provincies
Overijssel en Gelderland hebben afgelopen jaar een aanbesteding
voor oplaadpalen gedaan. Gemeente Hengelo deed ook aan deze
aanbesteding mee en daarom is er vanaf juli een nieuwe
marktpartij die laadpalen gaat plaatsen in Hengelo. Voor de erijders verandert er niets, maar de gemeente moet wel haar
overeenkomst met Allego aanpassen aan de nieuwe situatie.
In de Wet kinderopvang (Wko) staat dat het college jaarlijks een
verslag moet vaststellen van alle werkzaamheden die het college
en de toezichthouder (GGD) in het voorafgaand jaar hebben
verricht. De gemeente geeft volgens in een landelijk model weer
op welke wijze invulling is gegeven aan het gemeentelijk toezicht.
Na vaststelling biedt het college het jaarverslag aan, aan de
minister van Sociale Zaken en werkgelegenheid (SZW). In 2017
heeft de gemeente Hengelo de toezicht- en handhavingstaken
volgens de wettelijke voorschriften uitgevoerd. Het jaarverslag
wordt gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl.
De gemeente Hengelo heeft een gemeentepolis afgesloten bij
zorgverzekeraar Menzis. Deze gemeentepolis is er voor inwoners
met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm). De
gemeente Hengelo zegt het contract met Menzis voor de
gemeentepolis op en gaat in onderhandeling met zorgverzekeraars
over het sluiten van een nieuw contract.
Door middel van een raadsbrief informeert het college,
vooruitlopend op de politieke markt van 4 juli, de gemeenteraad
over de 'ontwerpbegroting Omgevingsdienst 2019'.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

Jaarlijks presteert het college aan de raad de Kadernota of
Kaderbrief. Hierin wordt ingegaan op de belangrijkste
beleidsinhoudelijke en financiële ontwikkelingen die op de
gemeente Hengelo af komen. Uitgangspunt is een financieel
gezonde gemeente met een meerjarig reëel sluitende begroting en

Mariska ten
Heuw

Bas van
Wakeren

Claudio
Bruggink

Claudio
Bruggink

Mariska ten
Heuw

Sander
Schelberg

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
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voldoende weerstandsvermogen (reserves) om incidentele
tegenvallers op te kunnen vangen. Het in evenwicht krijgen en
houden van dit gemeentelijke huishoudboekje plaatste ons direct
voor een stevige uitdaging. Op het sociaal domein zijn grote
tekorten ontstaan, die onder controle moeten worden gebracht.
Het is daarvoor noodzakelijk strak te sturen op de financiële
huishouding van de gemeente. De tekorten binnen het sociaal
domein zullen evenwichtig en verantwoord worden aangepakt. We
zullen met de raad in gesprek gaan over de ingrijpende
maatregelen die hiervoor nodig zijn.

Aldus vastgesteld,
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