Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 6 november 2018
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
6-11-2018

Nr.
B01

Onderwerp
2283815 - Raadsvragen
over ouderen die geen
subsidie aanvragen

Besluit
De raadsvragen van het CDA over ouderen die
geen subsidie aanvragen, beantwoorden via
bijgaande brief

Publieksvriendelijke samenvatting
Op 4 oktober jl. heeft de CDA-fractie vragen gesteld over ouderen
die geen subsidie aanvragen. Het college beantwoord deze vragen
in bijgaande brief.

6-11-2018

B02

2277380 - Raadsvragen
over dumpen grof vuil
moet afgelopen zijn

De raadsvragen van de fractie van de PvdA te
beantwoorden middels bijgevoegde concept
antwoordbrief.

De fractie van de PvdA heeft raadsvragen gesteld over het
dumpen van grof vuil. Deze zijn door het college beantwoord.

6-11-2018

B03

2208974 - Raadsvragen,
n.a.v. artikel in het
Financieel Dagblad, over
het inzamelen van plastic
afval

De raadsvragen van de fractie van BurgerBelangen
over het inzamelen van plastic afval te
beantwoorden middels bijgevoegde concept
antwoordbrief.

De fractie van BurgerBelangen heeft raadsvragen gesteld over het
inzamelen van plastic afval. Deze zijn door het college
beantwoord.

Bas van
Wakeren

6-11-2018

B04

2283359 - Raadsvragen
over mogelijkheid van
onderzoek in Turkije
naar verzwegen
onroerend goed
bijstandsgerechtigden

De raadsvragen van de fractie van de PVV te
beantwoorden middels bijgevoegde antwoordbrief.

De fractie van de PVV heeft vragen gesteld over bijstandsfraude
en vermogen in het buitenland. Het college heeft de vragen
beantwoord. Aangegeven is dat altijd onderzoek wordt gedaan
naar vermogen in het buitenland als dit bij de gemeente bekend is
of daarvan een vermoeden is.

Mariska ten
Heuw

6-11-2018

B06

2287752 - Nota
bodembeheer en
bodemkwaliteitskaart

I. De samenwerking tussen de Twentse gemeenten
en het waterschap Vechtstromen voor het
ontgraven en toepassen van grond in Twente voort
te zetten en het bestaande beleid te actualiseren.
II. Hiertoe de Nota bodembeheer regio Twente
‘Twents beleid veur oale groond 2.0’ en de
Regionale bodemkwaliteitskaart Twente in ontwerp
vast te stellen.
III. De ontwerpnota met bijbehorende
bodemkwaliteitskaart vrij te geven voor inspraak,
waarbij een ieder de gelegenheid krijgt om een
zienswijze in te dienen.
IV. Grond ontgraven en toepassen binnen de
provinciale wegbermen van het gemeentelijk
grondgebied mogelijk te maken door de provinciale
wegbermenkaart te accepteren.
V. De ter inzagetermijn bedraagt 6 weken.

Het Twents beleid voor het ontgraven en toepassen van grond
voortzetten en actualiseren. Hiermee verdere vereenvoudiging en
uniformering van het bestaande beleid binnen de regio
doorvoeren. En zo bijdragen aan een duurzaam bodemgebruik in
Twente.

Claudio
Bruggink

6-11-2018

B07

2190353 - Aanvraag
vaststelling subsidie

1. De subsidie voor de bodemsanering van het
Watertorenpark vast te stellen op € 181.704,00;

Het college heeft op 24 juni 2014 subsidie verleend voor de
bodemsanering van het Watertorenpark. De

Claudio
Bruggink
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Portef.h.

Datum

Nr.

Onderwerp
bodemsanering
Watertorenpark

Besluit
2. deze subsidie te dekken door een onttrekking
aan de reserve bodemsanering;
3. de bijdrage overeenkomstig bijgevoegde
begrotingswijziging te verwerken.

Publieksvriendelijke samenvatting
saneringswerkzaamheden zijn inmiddels helemaal afgerond. Het
subsidiebedrag is vastgesteld op € 181.704. Om het project te
kunnen afronden, wordt dit bedrag overgeheveld van de reserve
bodemsanering naar de grondexploitatie.

6-11-2018

B09

2285113 - PS644 Besluit
inzake SOK en
cofinancieringsverklaring
project Waterrobuuste
steden INTERREG

1. In te stemmen met deelname aan het
Nederlands-Duitse Interreg-project Waterrobuuste
Steden.
2. Ten behoeve van de laatste stap in de Interregsubsidieaanvraag cofinanciering toe te zeggen van
75.000 euro, te dekken middels de Voorziening
Riolering.
3. De samenwerkingsovereenkomst met de 5
partners in dit project aan te gaan.

Gemeente Hengelo doet mee aan de aanvraag Waterrobuuste
Steden voor Europese subsidie. Dit doen we samen met
Waterschap en de steden Münster, Bocholt en Zutphen. We
werken er zo aan om beter om te kunnen gaan met de gevolgen
van grote hoeveelheden water in de stad.

Mariska ten
Heuw

6-11-2018

B10

2287724 - Regionale
aanpak inkoop energie

- Bij de inkoop van energie de samenwerking met
andere Twentse gemeenten te continueren.
- Een ambtelijke werkgroep opdracht te geven een
voorstel voor gemeenschappelijke inkoop van
lokaal opgewekte duurzame energie uit te werken,
waarbij onderzocht wordt of er voor inwoners een
mogelijkheid bestaat om financieel te participeren.
- Instemmen met de naar rato verdeelsleutel van
de gezamenlijke kosten.

Het contract voor de levering van gas en elektriciteit eindigt 31
december 2019. Op dit moment worden de mogelijkheden voor de
(gezamenlijke) inkoop van energie vanaf 2020 verkend.
De gezamenlijke inkoop van lokaal opgewekte duurzame energie
is als uitvoeringsmaatregel opgenomen in de TES (Twentse
Energiestrategie).
Voorgesteld wordt om een ambtelijke werkgroep te laten
onderzoeken of we via de inkoop van aardgas en elektra de
productie van lokaal opgewekte energie kunnen stimuleren.

Claudio
Bruggink

6-11-2018

B11

2272876 - Collegezaak
Lambertuskermis 2019

De verhuurvoorwaarden Lambertuskermis 2019 en
de terreinindeling voor de Lambertuskermis vast te
stellen.

Voor de Lambertuskermis in 2019 zijn de "Algemene
verhuurvoorwaarden Lambertuskermis 2019" en de terreinindeling
voor deze kermis vastgesteld.

Gerard Gerrits

30-10-2018
1 week
niet
openbaar

B03

2287532 - Besluit tot
aanpassing Functie
Indelingsraster (FIR)

Het college besluit:
Het Functie Indelingsraster (FIR) aan te passen
door de toevoeging van twee generieke
functieprofielen (BS11T en BS12T).

Veranderingen in de sector Sociaal, waaronder samenvoeging van
afdelingen, leidden ertoe dat ondersteuning van het
Afdelingshoofd bij zijn managementtaak gewenst was. Deze
ondersteuning is gevonden in de vorm van een Teamleider. Ons
huidige functiewaarderingssysteem (FIR) bood echter geen
mogelijkheid om een dergelijke functie in te delen. Door middel
van dit besluit worden er twee profielen aan het systeem
toegevoegd, waardoor het mogelijk wordt de functie van
Teamleider in te delen.

Claudio
Bruggink

16-10-2018
1 week
niet
openbaar

B10

2284254 - Cultuurprofiel
Twente 2021-2024

1. Kennis nemen van het cultuurprofiel 'Ruimte
voor verbeelding' van de regio Twente die voor de
periode 2021-2024 de basis vormt voor de
regionale samenwerking tussen Twentse
gemeenten, de provincie Overijssel en andere
partners op het gebied van kunst en cultuur.
2. Instemmen met de visie zoals verwoord in het
cultuurprofiel Twente en de volgende thema's als
leidraad voor de regionale samenwerking:
a. Tijd en Ruimte
b. Traditie en Innovatie

Na 30 oktober: Uitgaande brief moet dan nog op aantal
gemeenten worden aangepast.

Bas van
Wakeren
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De wethouders cultuur in Twente hebben samen met culturele
instellingen en de provincie Overijssel een cultuurprofiel van de
regio Twente opgesteld voor de periode 2021-2024. Het
cultuurprofiel is een gemeenschappelijke visie op cultuur in
Twente. In het profiel staan drie thema’s beschreven waar de
Twentse gemeenten de komende jaren op zullen inzetten: tijd en
ruimte, traditie en innovatie en grenzeloos Twente. Dit
cultuurprofiel moet leiden tot versterking van de samenwerking

Portef.h.

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
c. Grenzeloos Twente.
3. De in het cultuurprofiel opgenomen en uit te
werken ambities en acties onderschrijven onder de
randvoorwaarde dat voor wat betreft de verdere
uitwerking, organisatie en uitvoering van de
uitvoeringsagenda:
a. voor de eigen gemeentelijke rol, de bestaande
bestuurlijke en ambtelijke capaciteit en bestaande
budgetten de basis vormen;
b. op basis van lokale prioriteiten en mogelijkheden
per actie verschil tussen gemeenten mogelijk blijft
voor wat betreft inhoud, tempo en
bijdrage(menskracht, kennis, ervaring of budget);
c. in die gevallen, waar voor afzonderlijke acties
aanvullende gemeentelijk(e) inzet/budget nodig is,
zal binnen het bestuurlijk overleg van Cultuurregio
Twente een nader voorstel worden voorbereid en
ter besluitvorming aan de betrokken colleges van B
en W worden voorgelegd.
4. De gemeenteraad hierover informeren middels
bijgevoegde raadsbrief.

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
tussen de culturele instellingen, cultuurnetwerken en overheden in
de regio Twente.

Portef.h.

