Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 10 juli 2018
Aanwezig:

Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Gerrits, Ten Heuw, Bruggink (wethouders), Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink, (locogemeentesecretaris),
De Boer (ambtelijke ondersteuning)

Afwezig:
Datum
10-7-2018

Nr.
A01

Onderwerp
2254537 Onderzoeksopzet Sociaal
Domein - Sociale Foto:
Een bewegend beeld

Besluit
Het college besluit:
1. De Concerncontroller de opdracht geven te
onderzoeken in hoeverre de gehanteerde bronnen
en financiële vertaling daarvan een weergave zijn
van de werkelijkheid.
2. Bij dit onderzoek aandacht te besteden aan:
trends & ontwikkelingen, proces totstandkoming
begroting, onderbouwing inkomsten en uitgaven,
sturingsinformatie, risico's en kansen.
3. De raad hierover (in combinatie met de
informatie aan de raad over transformatie
Innovatie & Grip) per brief te informeren.

Publieksvriendelijke samenvatting
De gemeente Hengelo is de afgelopen tijd geconfronteerd met fors
toenemende tekorten op het sociale domein (met name jeugdzorg
en Wmo). De omvang van deze tekorten heeft ons in zekere zin
verrast door de grote mate van onvoorspelbaarheid van onder
meer trends & ontwikkelingen en de ontwikkeling van de
zorgbehoefte. Een taskforce gaat aan de slag om deze tekorten
terug te brengen door te innoveren en bij te sturen. Het is daarbij
van belang dat we uitgaan van een financiële basis die de
werkelijkheid op dit moment weergeeft. Om dit zeker te weten
heeft het college van B&W de concerncontroller gevraagd dit te
onderzoeken. Met de resultaten van dit onderzoek kunnen we
vaststellen of de financiële basis aanemelijk is en zijn we in staat
in de toekomst (nog) beter te begroten. We weten op welke
plekken we verbeteringen moeten aanbrengen in het proces en
hoe we de sturingsinformatie verder kunnen ontwikkelen. Ook
hebben we risico's in beeld, zodat we bewust kunnen afwegen hoe
we hiermee omgaan.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

10-7-2018

A02

2256510 - Vaststellen
Taskforce sociaal domein

1. Instemmen met de opzet van de Taskforce voor
innovatie in het Sociaal Domein
2. Instemmen met de opzet van de Stuurgroep
voor transformatie & grip in het Sociaal Domein.
3. De Transformatie Innovatie Grip (TIG) -structuur
vaststellen als basis voor de vormgeving en
verankering van de transformatie, innovatie & grip
in het Sociaal Domein
4. De raad per brief te informeren over de opzet
van de taskforce, stuurgroep, het onderzoek en de
TIG-structuur

De omvang van de tekorten op het sociale domein (met name
jeugdzorg en Wmo) heeft ons in zekere zin verrast. Dat komt
vooral door de grote mate van onvoorspelbaarheid van trends &
ontwikkelingen en de ontwikkeling van de zorgbehoefte. De
aanpak van de tekorten op het sociale domein is drieledig, het
bestaat uit:
1. Onderzoek financieel perspectief sociaal domein,
2. Innovatie door middel van het instellen van een taskforce, en
3. Verankering en implementatie van de opbrengsten en
aanbevelingen in de organisatie door het instellen van een
stuurgroep.

Claudio
Bruggink

In dit voorstel wordt toegelicht hoe wij aan de hand van de
hoofdthema's Transformatie, Innovatie en Grip meer balans in de
uitgaven en budgetten sociaal domein willen aangebracht. Hierbij
wordt vooral ingegaan op de organisatie en opzet van de taskforce
(Innovatie), het onderzoek Sociale foto en de stuurgroep
(implementatie van de maatregelen, inzichten en aanbevelingen).
10-7-2018

B01

2251263 - Vaststellen
bevoegdhedenregeling
Dienstverlening en brief
mandaatverlening

Het college besluit:
1. Het bevoegdhedenoverzicht dienstverlening vast
te stellen,
2. Een voorgenomen besluit te nemen om een
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Door een wijziging in de wet basisregistratie Adressen en
gebouwen (ingaande 1 juli 2018) moet het
bevoegdhedenoverzicht Dienstverlening aangepast en vastgesteld
worden. Tevens wordt een medewerker belastingen 2 in functie bij

Claudio
Bruggink

Datum

Nr.

Onderwerp
medewerker belastingen
2 (GBT)

Besluit
medewerker belastingen 2 (GBT) aan te wijzen
3. Via de bijgevoegde brief mandaat te verstrekken
aan het GBT en de medewerker Belastingen 2
(GBT) om de werkzaamheden uit te voeren.

Publieksvriendelijke samenvatting
het GBT aangewezen.

10-7-2018

B02

2251403 Intentieovereenkomst
onderzoek hotel en
kantooreenheden in WTC
Businessdistrict HvZ

Aan te gaan met Vincent Spikker B.V. de bij dit
besluit behorende intentieovereenkomst, met als
doel het doen van onderzoek naar de haalbaarheid
van een hotel met kantooreenheden in het WTC
Businessdistrict.

Het is de ambitie om het WTC Businessdistrict in het plan Hart van
Zuid de komende jaren te ontwikkelen tot hét centrum voor
internationaal zakendoen in Twente, uitstekend bereikbaar met
het OV en na gereedkomen van de Laan Hart van Zuid ook
uitstekend bereikbaar over de weg. Het nieuwe business district
vormt een unieke werk-, kennis- en ontmoetingsomgeving gericht
op internationaal zakendoen.
Vincent Spikker B.V. heeft belangstelling voor het ontwikkelen en
realiseren een hotel met kantooreenheden in het WTC
Businessdistrict. De initiatiefnemer wil graag onderzoeken of
daartoe mogelijkheden zijn. Hij doet dat samen met de gemeente.
Partijen sluiten daarom deze intentieovereenkomst.

Mariska ten
Heuw

10-7-2018

B03

2251660 - Raadsvragen
over verkoop sociale
huurwoningen door
Welbions

De raad te informeren via bijgevoegde brief

De fractie van de PvdA heeft aan het college vragen gesteld over
de verkoop van huurwoningen door Welbions. Het college
beantwoordt deze vragen via bijgevoegde brief.

Bas van
Wakeren

10-7-2018

B05

2250982 - Raadsvragen
over plaatsen van
duurzame
verkeersborden van
bamboe

De raadsvragen van Lokaal Hengelo over duurzame
verkeersborden van bamboe te beantwoorden met
de bijgevoegde brief.

Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over duurzame
verkeersborden van bamboe. Deze vragen zijn door het college
beantwoord middels een brief aan deze fractie.

Gerard Gerrits

3-7-2018
1 week
niet
openbaar

A01

2249841 - Concept
Interventieprogramma
sociaal domein en
voorzet Taskorce

1. Het Interventieprogramma Sociaal Domein
vaststellen
2. De maatregelen 1 en 4 direct uitvoeren en de
ambtelijke organisatie hiertoe opdracht geven
3. Voor het gesprek met de partners over de
maatregelen 2 en 3 een proces uitlijnen dat leidt
tot definitieve besluitvorming in het najaar 2018.
4. De gemeenteraad, de Adviesraad Sociaal
Domein en de Wmo-cliëntenraad vragen om een
zienswijze op het Interventieprogramma.

In 2015 kreeg de gemeente nieuwe taken voor jeugdhulp en
maatschappelijke ondersteuning. Wij kregen voor onze (nieuwe)
taken op de Wet maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet
minder financiële middelen van het Rijk dan Rijk en Provincie
voordien uitgaven. Tegelijkertijd blijkt we dat het aantal jeugdigen
in jeugdhulp veel groter is dan in 2014 bekend was bij de
overgang van deze taken naar de gemeente. Dat leidt tot grote
tekorten in het sociaal domein.
Ook in de komende jaren worden wij, net als veel andere
gemeenten, geconfronteerd met toenemende kosten en
krimpende budgetten. De tekorten spitsen zich toe op de
uitvoering van de Wmo en de Jeugdhulp.

Van Wakeren /
Bruggink

Op basis van analyses van de indicaties en verwijzingen, de
jaarrekening 2017 en de verwachtingen van het doorzetten van
trends van stijgende zorgbehoeften, zijn nieuwe prognoses voor
de zorgvraag in de Wmo en jeugdhulp opgesteld voor de komende
jaren. Bij ongewijzigd beleid leidt dat tot oplopende tekorten in de
begroting tot bedragen van 8,9 miljoen in 2020. Dat is in
financieel opzicht niet houdbaar.
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Portef.h.

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
Het college heeft maatregelen uitgewerkt in een
Interventieprogramma Sociaal Domein. Daarbij wil zij nu en in de
toekomst de basiszorg voor onze inwoners blijven leveren. De
zorg en ondersteuning moet zo licht mogelijk, zo kort mogelijk
maar wel adequaat maar passend, binnen verantwoorde financiële
kaders.

Aldus vastgesteld,
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Portef.h.

