Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 25 september 2018
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
25-9-2018

Nr.
A03

Onderwerp
2269288 - Integraal
risicomanagement en
weerstandsvermogen

25-9-2018

B01

2276437 - Convenant
G40 Stedennetwerk en
Platform 31 voor de
periode 2019-2022

25-9-2018

B02

2273156 - Raadsvragen
over bewindvoering

1.

Besluit
Het beleid “Integraal Risicomanagement
en Weerstandsvermogen 2018-2022” vast
te stellen, waarbij:
a. We blijven streven naar minimaal
voldoende weerstandsvermogen, wat
gelijk staat aan waarderingscategorie C en
een ratio van meer dan 1,0.
b. We de structurele weerstandscapaciteit
(onbenutte belastingcapaciteit) betrekken
bij de toets of we voldoende in staat zijn
onze risico’s op te vangen.
c. We zowel risico’s met incidentele als
met structurele gevolgen in beeld
brengen.
d. We ernaar streven dat de hoogte van
de algemene reserve minimaal 50% van
het benodigde weerstandsvermogen is.

2.
1. Instemmen met het aangaan door het G40Stedennetwerk van een convenant over de
samenwerking met het kennisinstituut Platform 31
voor de periode 2019-2022 tijdens de netwerkdag
op 27 september as.
2. Het aangaan van de uitvoeringsovereenkomst
tussen de gemeente Hengelo en Platform 31.
In te stemmen met de beantwoording van de
schriftelijke vragen van de SP, van 17 augustus
2018 over bewindvoering.

Pagina 1 van 2

Publieksvriendelijke samenvatting
Het huidige risicomanagementbeleid is vastgesteld voor de
periode 2013-2017. Inmiddels is dit beleid geactualiseerd en
vertaald in de voorliggende beleidsnota Integraal
Risicomanagement en Weerstandsvermogen (2018-2022).

Portef.h.
Claudio
Bruggink

Het doel van risicomanagement is dat we de consequenties van
keuzes overzien. Het gaat dan om keuzes die we als gemeente
zelf maken óf die anderen maken en die ons beïnvloeden. Op deze
manier zijn we in staat daar waar nodig gericht actie te
ondernemen, zodat we onze doelstellingen bereiken.

De gemeente Hengelo is lid van de stedennetwerk G40. Dit
netwerk werkt samen met Platform 31 als kennisinstituut. Voor de
komende 4 jaar wordt deze samenwerking voortgezet middels de
ondertekening van een nieuw convenant.

Sander
Schelberg

De SP heeft vragen aan het college gesteld over
beschermingsbewind. Het college gaat onderzoeken waar er
mogelijkheden liggen tot kostenreductie bij beschermingsbewind.

Mariska ten
Heuw

25-9-2018

18-9-2018
1 week
niet
openbaar

B03

2273833 - Onderzoek
Betaalbaarheid en
Beschikbaarheid Hengelo
en Borne

het college besluit kennis te nemen van het
'Woningmarktonderzoek Hengelo en Borne 2018:
Inzicht in behoefte betaalbaarheid beschikbaarheid
en wonen met zorg' en de raad hierover te
informeren via bijgevoegde brief.

De gemeente, Welbions en Ookbions maken samen
'prestatieafspraken'. In deze prestatieafspraken is opgenomen dat
er onderzoek wordt gedaan naar de samenstelling en omvang van
de sociale woningvoorraad. Dit onderzoek is uitgevoerd door RIGO
en de resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het
onderzoek met de titel "Woningmarktonderzoek Hengelo en Borne
2018". Hengelo en Borne vormen samen één woningmarkt.
Bovendien is de woningcorporatie actief in beide gemeenten. Om
die reden is het onderzoek ook uitgevoerd in samenwerking met
de gemeente Borne.
De resultaten van het onderzoek zijn gedeeld met het college en
ook de gemeenteraad wordt geïnformeerd over de uitkomsten van
het onderzoek.

Bas van
Wakeren

2239907 - Bezwaar
tegen verleende
kapvergunning van 4
sierperen aan de Bela
Bartokstraat

Het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten
met dien verstande dat de vergunning wordt
verleend voor 3 in plaats van 4 sierperen.

Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen een verleende
vergunning voor het kappen van 4 sierperen. Bezwaarmaker is
van oordeel dat, op een na, de bomen nog van goede kwaliteit
zijn, bepalend voor het straatbeeld en zorgen voor verkoeling
tijdens hitte en er geen noodzaak is de bomen te kappen. Ook is
hij het niet eens met de locatie voor de herplant van 3 bomen. De
commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel dat er 3
bomen vergunningplichtig zijn en dat het college dus niet de kap
van 4 bomen heeft kunnen vergunnen. Voor de 3
vergunningplichtige bomen is de commissie van oordeel dat de
bomen gezien hun matige kwaliteit en het einde van hun
levensduur en beperkte ruimte kunnen worden gekapt en dat de
herplantverplichting terecht is opgelegd. Dat de bomen op een
andere locatie worden herplant acht de commissie ook juist,
omdat de bomen op de voorgestelde locatie meer ruimte hebben
om te kunnen groeien. De commissie heeft dan ook geadviseerd
het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten, met dien verstande dat de vergunning wordt
verleend voor 3 in plaats van 4 bomen. Het college heeft
overeenkomstig het advies besloten.

Gerard Gerrits

Aldus vastgesteld,
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