Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 16 oktober 2018
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
16-10-2018

Nr.
A01

Onderwerp
2276955 - Proces
verkoop Bataafse Kamp

Besluit
College besluit de gemeenteraad in kennis te
stellen van bijgaande brief betreffende
verkoop(proces) Bataafse Kamp 6-7

Publieksvriendelijke samenvatting
De gemeente beschikt per 2 oktober 2018 vrijelijk over het pand
Bataafse Kamp 6-7. Het college gaat het pand verkopen en
informeert de gemeenteraad daarover.

Portef.h.
Gerard Gerrits

16-10-2018

B01

2273785 - Verordening
tarieven
sportaccommodaties
2019

Het college besluit:
- De raad voor te stellen de verordening tarieven
sportaccommodaties 2019 vast te stellen
- De raad voor te stellen ermee in te stemmen om
vanaf 2020 niet langer te werken met een
verordening tarieven sportaccommodaties maar
met een ‘Tarievenlijst sportaccommodaties’, die
jaarlijks door het college wordt vastgesteld, en via
de begroting wordt gedeeld met de raad.

Jaarlijks worden de huurtarieven voor sportaccommodaties
vastgesteld via de 'Verordening tarieven sportaccommodaties'.
Voor 2019 zijn de tarieven op een aantal punten gewijzigd ten
opzichte van 2018:

Claudio
Bruggink

De vragen van de fractie van de PVV over de
vertraging bij de bouw van de nieuwe
Boekelosebrug beantwoorden met bijgevoegde
brief

De fractie van de PVV heeft vragen gesteld over de vertraging bij
de bouw van de nieuwe Boekelosebrug. In de bijgevoegde brief
wordt op de vragen van de PVV een antwoord gegeven.

16-10-2018

B04

2278190 - Raadsvragen
over vertraging bij bouw
Boekelosebrug
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- Er wordt een inflatiecorrectie van 0.6% toegepast op de
tarieven, dit is afgesproken in de kadernota 2019-2022
- Er zijn nieuwe tarieven toegevoegd voor de huur van het nieuwe
sportbad, en een aantal tarieven voor incidenteel gebruik zijn met
elkaar in lijn gebracht.
- De tarieven zijn door een Rijksbesluit per 1 januari 2019
vrijgesteld van btw. Dit heeft als gevolg dat gemeentelijke
investeringen in sportaccommodaties duurder worden, omdat deze
inkoop btw niet meer kan worden teruggevorderd. Gemeenten
worden hiervoor gecompenseerd door het Rijk. Naar verwachting
is deze compensatie niet voldoende om de lasten in de
sportbegroting volledig op te vangen. Daarom worden de
huurtarieven met 6% verhoogd. De lasten voor verenigingen en
andere gebruikers blijven daardoor gelijk omdat er geen 6% btw
meer afgedragen wordt.
- Vanaf 2020 wordt de 'Verordening tarieven sportaccommodaties'
vervangen door een tarievenlijst die het college vaststelt. Bij
huurovereenkomsten voor andere accommodaties worden de
huurtarieven al door het college vastgesteld. Het ligt het voor de
hand de werkwijze te uniformeren. Formeel ligt de bevoegdheid
voor het vaststellen van overeenkomsten ook bij het college. Deze
tarievenlijst zal bij de begroting worden gevoegd en op die manier
worden gedeeld met de raad, waarbij de raad in de gelegenheid
wordt gesteld wensen en bedenkingen in te brengen.
Mariska ten
Heuw

Datum
16-10-2018

Nr.
B05

Onderwerp
2273951 - Raadsvragen
over fraude Polen

Besluit
De Raadsvragen van de PVV over fraude Polen
beantwoorden middels bijgevoegde antwoordbrief.

Publieksvriendelijke samenvatting
De PVV heeft naar aanleiding van een onderzoek vragen gesteld
over fraude van Polen bij het UWV. Het college geeft hierop
antwoord.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

16-10-2018

B06

2227466 - Anterieure
overeenkomst
Elisabethstraat

1. Aan te gaan met VOF Elisahof i.o. de bij dit
besluit behorende anterieure overeenkomst Project
Elisabethstraat.
2. De bij dit besluit behorende begrotingswijziging
goed te keuren en door middel van een
verzamelwijziging aan de raad ter vaststelling voor
te leggen.

Omstreeks 2006 zijn de flats aan de Elisabethstraat gesloopt en
sindsdien ligt het terrein braak. De VOF Elisahof i.o. wil op deze
locatie woningen ontwikkelen. Het betreft een plan voor maximaal
40 grondgebonden woningen en 20- 25 huurappartementen. De
huurappartementen zullen worden afgenomen door Welbions.
De gemeente en de VOF Elisahof i.o. hebben afspraken over deze
ontwikkeling vastgelegd in een overeenkomst.

Bas van
Wakeren

16-10-2018

B07

2271849 - Afwikkeling
zorgkosten 2017,
controleverklaringen
zorgaanbieders en
betaalproces

Instemmen met bijgaande raadsbrief "Afwikkeling
zorgkosten 2017, controleverklaringen aanbieders
en betaalproces"

Het college informeert middels deze brief de gemeenteraad over
de afwikkeling van zorgkosten 2017 in 2018 en ontvangen
controleverklaringen van zorgaanbieders. Geconcludeerd wordt
dat ultimo 2017 een goede inschatting is gemaakt van nog te
betalen kosten over in 2017 verleende zorg in boekjaar 2018.
Tevens wordt verantwoord dat ná vaststelling van de
gemeentelijke jaarrekening 2017 nog voor bijna € 3 miljoen aan
goedkeurende controleverklaringen van zorgaanbieders is
ontvangen, waardoor de onzekerheid in de controle van het
Sociaal Domein in de jaarrekening 2017 van de gemeente Hengelo
teruggebracht wordt van € 5 miljoen naar € 2 miljoen.

Mariska ten
Heuw

16-10-2018

B08

2280854 Ondertekening
overeenkomst indienen
subsidie-aanvraag
Duurzame Inzetbaarheid

1. Op voorhand instemmen met het aangaan van
een drietal samenwerkingovereenkomsten;
2. Instemmen met het indienen van de
subsidieaanvraag door de gemeente Hengelo bij de
voor de projecten "Duurzame Inzetbaarheid
Twentse Kracht" en "Duurzame Inzetbaarheid
Sociale Werkvoorziening";
3. de gemeentesecretaris op voorhand te
mandateren de overeenkomsten aan te gaan en te
machtigen de overeenkomsten te ondertekenen.

De gemeente Hengelo participeert in 3 subsidie-aanvragen voor
duurzame inzetbaarheid van het eigen personeel en
overheidspersoneel in Twente.

Sander
Schelberg

16-10-2018

B09

2284163 - Afvalmonitor
2018

1. De afvalmonitor 2018 en bijbehorende
presentatie vast te stellen.
2. De raad hierover per brief te informeren.

De raad wordt jaarlijks geïnformeerd over afval en in het
bijzonder de invoering van omgekeerd inzamelen in onze stad. we
constateren dat de hoeveelheid restafval verder is gedaald. Naar
verwachting wordt in 2019 de landelijke doelstelling van 100 kg
per inwoner gehaald. Punt van aandacht vormen de negatieve
bijeffecten van het omgekeerd inzamelen. We zien een toename
van afvaldump op probleemlocaties. Het college wil de komende
periode deze problematiek gaan aanpakken.

Bas van
Wakeren

Pagina 2 van 3

Datum
8-10-2018

Nr.
B01

Onderwerp
2182124 Onderwijshuisvesting
programma en overzicht
2019

Besluit
De raad voor te stellen:
1. Het programma voorzieningen
onderwijshuisvesting 2019 vast te stellen.
2. Het overzicht voorzieningen 2019, met de
voorzieningen onderwijshuisvesting die niet voor
bekostiging in aanmerking komen, vast te stellen.
3. Het bedrag op het programma 2019 van
€1.432.851 vast te stellen. Hiervan is reeds
€1.295.426 opgenomen in de begroting.
4. De lasten die voortvloeien uit het programma
2019 te dekken uit de reserve
onderwijshuisvesting.

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
Huisvestingsvoorzieningen voor primair, speciaal en voortgezet
onderwijs maken deel uit van de wettelijke verantwoordelijkheid
die de gemeente in het kader van lokaal onderwijsbeleid heeft.
De schoolbesturen dienen jaarlijks aanvragen in om voorzieningen
in het kader van de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren.
De aanvragen en de beoordeling van de ingediende aanvragen
voor het programmajaar 2019 zijn met de afzonderlijke
schoolbesturen besproken. Aan de hand van deze overleggen is
een concept programma en -overzicht opgesteld. Dit concept is
besproken op 4 juli 2018 in het Op Overeenstemming Gericht
Overleg (OOGO). Het programma en overzicht worden nu ter
besluitvorming aan het college en de raad aangeboden.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

