Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 13 november 2018
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
13-11-2018

Nr.
A01

Onderwerp
2284459 - Voortzetten
gratis openbaar vervoer
voor 65+

13-11-2018

B01

2287738 - Informerende
brief over de
eikenprocessierups

13-11-2018

B02

2288182 - Invulling en
budget perspectiefjaar
23- tot 27-jarigen zonder
werk of opleiding

Besluit
a. Kennis te nemen van:
- het stopzetten van het Tweesteden abonnement
waardoor er per 1-1-2019 niet meer gereisd kan
worden met de gratis verstrekte abonnementen;
- het in 2019 niet meer kunnen verlengen van de
abonnementen waarvoor senioren met een hoger
inkomen €75 betaald hebben;
b. Het Tweesteden abonnement in Hengelo voort te
zetten als stadsabonnement;
c. Het jaarlijkse budget voor gratis openbaar
vervoer tot 2023 te gebruiken voor aanschaf van
666 abonnementen waarmee 65+-ers met een
laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) tot
en met 2022 op werkdagen na 9 uur en in de
weekenden de hele dag onbeperkt met de bus
kunnen reizen binnen de gemeentegrenzen van
Hengelo;
d. De abonnementen tevens in te zetten als
voorliggende voorziening met als doel gebruik van
maatwerkvoorzieningen ook door inwoners jonger
dan 65, te beperken;
e. Voor uitgifte van de abonnementen en controle
op gebruik een uitvoeringsregeling op te stellen en
deze begin december ter vaststelling aan te
bieden;
f. In de loop van 2019 het project te evalueren op
basis van het aantal uitgegeven abonnementen en
het gebruik daarvan en de administratieve inzet
van de gemeente;
h. De overeenkomst met Keolis aan te gaan;
i. de raad te informeren middels bijgevoegde brief.
De gemeenteraad te informeren over de
eikenprocessierups middels de bijgevoegde brief.

Het college besluit:
1. de inzet van het budget perspectiefjaar voor de
personele inzet van een lifecoach en voor
noodzakelijke investeringen zoals opleiding,
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Per 01-01-2019 houdt het gratis verstrekte Tweesteden
abonnement op te bestaan. Ouderen in het bezit van het gratis
abonnement kunnen dan niet meer onbeperkt reizen in en tussen
Hengelo en Enschede. Inwoners van Hengelo en Enschede die
voor het abonnement betaald hebben kunnen het abonnement in
2019 niet verlengen.
In Hengelo wordt het Tweesteden abonnement voortgezet als
stadsabonnement met nog wel de mogelijkheid om met lijn 9 of
16 naar Enschede en terug te reizen. De gemeente stelt wederom
666 passen beschikbaar voor 65+-ers met een inkomen lager dan
120% van het bijstandsniveau. Het accent ligt op deze doelgroep
maar om aanspraak op maatwerkvoorzieningen te beperken heeft
de gemeente ook de mogelijkheid abonnementen aan andere
doelgroepen jonger dan 65 te verstrekken. De
passen/abonnementen worden verstrekt zo lang de voorraad
strekt.

Portef.h.
Gerard Gerrits

De eikenprocessierups zorgde het afgelopen jaar in Hengelo (en
omgeving) voor veel overlast.
Het college informeert de raad per brief over deze afgelopen
periode.
Ook wordt vooruitgeblikt op de bestrijding in de komende jaren,
waarbij onder andere wordt ingezet op meer biodiversiteit.
Uit onderzoek blijkt dat een grote groep jongeren blijvend
buitenspel dreigt komen te staan. De groep, in de leeftijd van 23
tot 27 jaar, heeft een niet-afgemaakte of ‘verkeerde’ opleiding. Bij
de huidige regelgeving vallen zij vaak tussen de wal en het schip.

Mariska ten
Heuw

Mariska ten
Heuw

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
kinderopvang en hulp bij schulden.
2. De raad voor te stellen de in 2018 niet bestede
middelen over te hevelen naar 2019 middels het
verzamelvoorstel budgetoverheveling eind 2018..

13-11-2018

B04

2291684 - Besluit inzake
verzoek tot agendering
evaluatie
kunstgrasbeleid op
politieke markt

Het college besluit om de bijgevoegde brief
‘verzoek tot agendering evaluatie kunstgrasbeleid’
te versturen naar de gemeenteraad.

Publieksvriendelijke samenvatting
Het gevaar van te weinig aandacht voor deze groep is evident:
beperkte maatschappelijke participatie en een relatief grote kans
op (uiteindelijk toch) een beroep op de sociale zekerheid. De
gemeente Hengelo heeft afgesproken een pilot op te zetten voor
deze groep. Met partners zoals het ROC, het Leerwerkloket
Twente, de Provincie en maatschappelijk betrokken bedrijven is
het gesprek gevoerd over een concrete invulling van dit
perspectiefjaar en ieders rol daarin. In de kadernota 2018- 2021 is
geld vrijgemaakt om drie jaar lang in te zetten op dit
perspectiefjaar en samen met de partners een werkwijze te
ontwikkelen die deze jongeren een kansrijke toekomst gaat
bieden.
Dit besluit regelt twee zaken: het budget wordt enerzijds ingezet
voor de personele inzet van een lifecoach en anderzijds voor
noodzakelijke investeringen zoals opleiding, kinderopvang en hulp
bij schulden. Als tweede wordt het budget dat beschikbaar is
gesteld door de raad en nog niet in 2018 is besteed, overgeheveld
naar 2019, zodat het totale budget voor de pilot gelijk blijft.
Bij het vaststellen van de Kadernota Sport en Bewegen (2016) en
het bijbehorende uitvoeringsprogramma sportaccommodaties is
vastgesteld hoe de gemeente omgaat met de aanleg en
vervanging van kunstgras sportvelden. Het betreft hier voetbalhockey- en korfbalvelden. De bijbehorende investeringsbudgetten
voorzien in de aanleg van kunstgras voetbalvelden met vermalen
autobanden (sbr-rubber) als infillmateriaal. Dit sbr-rubber staat
ter discussie vanwege de negatieve gevolgen voor het milieu op
lange termijn.
In de raadsvergadering van 7 november 2017 is bij de
behandeling van de begroting 2018-2022 de ‘Motie kurk infill op
kunstgras’ (C01-M6) aanvaard. Via de motie is het college
opgedragen om op natuurlijke vervangingsmomenten in maximaal
drie kunstgrasvelden kurk, of een alternatief duurzaam
infillmateriaal toe te passen, in plaats van het gebruikelijke sbrrubber. Daarna dienen deze alternatieven geëvalueerd te worden.

13-11-2018

B05

2290121 Intentieverklaring van de
Regenboogsteden en de
minister van OCW

- Instemmen met een verlenging van de
Regenboogperiode gedurende de periode 2019
t.e.m. 2022 en de voorgelegde intentieverklaring,
zoals opgesteld door het ministerie van OCW.
- De ondertekende intentieverklaring naar het
ministerie van OCW versturen met de voorgelegde
brief.

13-11-2018

B06

2285597 - Raadsvragen
inz. gemeentelijke
inspanning sanering

De beantwoording van de vragen van de
raadsfractie SP over gemeentelijke inspanning
sanering asbestdaken vast te stellen
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Via de bijgevoegde brief wordt de gemeenteraad verzocht om een
evaluatie te agenderen voor de politieke markt.
Hengelo heeft als Regenbooggemeente sinds 2015 samengewerkt
met het Ministerie van OCW aan de emancipatie van LHBTpersonen. In die jaren is er veel bereikt op het gebied van de
beeldvorming en acceptatie. Desondanks is er nog meer te
bereiken om vooroordelen, discriminatie en sociale onveiligheid
verder terug te dringen. Het ministerie van OCW wil daarom de
samenwerking met de ruim 50 Regenbooggemeenten voorzetten
voor de periode 2017-2022. Hengelo tekent hiervoor, net als ...
andere regenbooggemeenten, een intentieverklaring.
Het Rijk heeft besloten dat het in Nederland vanaf 1 januari 2025
verboden is om een asbestdak te hebben. Pandeigenaren zijn zelf
verantwoordelijk voor het saneren van een asbestdak. De

Portef.h.

Claudio
Bruggink

Datum

Nr.

Onderwerp
asbestdaken

Besluit

13-11-2018

B08

2278792 - Ontwikkeling
locatie Marskant

1. De overeenkomst ontwikkelafspraken Marskant
met Welbions aan te gaan;
2. De raad voor te stellen om de grondexploitatie
met betrekking tot de Marskant vast te stellen;
3. De koopovereenkomst met Welbions met
betrekking tot de gronden aan de Marskant aan te
gaan, onder voorwaarde dat de raad besluit de
grondexploitatie vast te stellen.

13-11-2018

B09

2289530 - Ontwerpverklaring van geen
bedenkingen voor het
plaatsen van
zonnepanelen Oelersteeg
23 O-2018-0355

- De raad voor te stellen op grond van artikel 2.27
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
juncto artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht
een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af
te geven met betrekking tot de
omgevingsvergunning voor het plaatsen van
zonnepanelen aan de Oelersteeg 23;
- De raad voor te stellen indien er geen zienswijzen
worden ingediend, een definitieve verklaring van
geen bedenkingen af te geven.

Publieksvriendelijke samenvatting
gemeente Hengelo wil haar inwoners ondersteunen bij deze
opgave. De fractie van de SP heeft vragen gesteld over de
invulling deze rol. In de raadsbrief aan de SP fractie beantwoordt
het college deze vragen.
Het college van B en W stelt de raad voor om de Marskant te
ontwikkelen tot een woonbuurt met maximaal 25 vrije kavels
voor grondgebonden woningen. Om deze ontwikkeling mogelijk te
maken heeft het college een grondexploitatie opgesteld. Daaruit
blijkt dat de totale kosten van de ontwikkeling (aankoop van de
grond, sanering van onder andere de oude kelders van het
voormalige politiekantoor en het bouwrijp maken) 1,9 miljoen
duurder is dan de verwachte opbrengsten. Het college hecht
echter veel belang aan de ontwikkeling van dit prominente gebied
in het centrum van Hengelo, dat nu tijdelijk wordt gebruikt als
stadstuin en parkeerplek. In eerdere plannen waren ruim 100
appartementen op het terrein ingetekend. Het college is echter
van mening dat kleinschalige laagbouw op deze plek veel beter
past en een kwalitatieve impuls voor het gebied zelf en
omliggende buurten zal betekenen. Bovendien is er veel vraag
naar dit soort nieuwbouwmogelijkheden in de buurt van de
binnenstad. Het college stelt de raad dan ook voor dit tekort op de
grondexploitatie te nemen en te dekken uit de reserve
grondexploitaties.
Op 29 juni 2018 is door Stichting Twickel een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van
zonnepanelen aan de Oelersteeg 23. In 2017 is gestart met de
verbouw van de bestaande voormalige boerderij. Hierbij is extra
aandacht gegeven aan het aspect duurzaamheid. Dit vanuit de
visie van de Stichting Twickel om duurzaam om te gaan met haar
cultuurlandschap en de bebouwing. De stichting Twickel plaatst tot
op heden geen zonnepanelen op de daken van de
Twickelboerderijen. Dit vanwege de verstoring met de rode
dakpannen. Bij dergelijke situaties wordt gezocht naar een
grondopstelling die geen afbreuk doet aan het landschap en de
gebouwde omgeving. In deze situatie is daar sprake van. De
aangevraagde vergunning past niet in het geldende
bestemmingsplan.
In de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) staat, dat
het college in bepaalde gevallen van het bestemmingsplan af mag
wijken. Het plan moet dan zijn voorzien van een goede ruimtelijke
onderbouwing en de gemeenteraad moet een verklaring van geen
bedenkingen hebben afgegeven. Vóór het opstellen van het
ontwerp-besluit moet een ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen worden afgegeven. Belanghebbenden kunnen
gedurende 6 weken op afspraak de ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen en de overige stukken inzien bij de afdeling Ruimte
en Bouwen. Tijdens deze termijn kunnen zienswijzen worden
ingediend. Na afweging van eventueel ingediende zienswijzen zal
een definitief besluit worden genomen op de aanvraag
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Portef.h.

Bas van
Wakeren

Gerard Gerrits

Datum

Nr.

Onderwerp

6-11-2018
1 week
niet
openbaar

B08

2245023 - Herbenoemen
leden Erfgoedcommissie

30-10-2018
1 week
niet
openbaar

B03

2287532 - Besluit tot
aanpassing Functie
Indelingsraster (FIR)

16-10-2018
1 week
niet
openbaar

B10

2284254 - Cultuurprofiel
Twente 2021-2024

Besluit
Het college besluit:
1. mevrouw R. van der Wijngaarden te
herbenoemen als lid van de Erfgoedcommissie voor
een periode van vier jaar met ingang van 1
september 2018 tot en met 30 augustus 2022;
2. de heren H. van Egmond en P. van der Heijden
te herbenoemen als lid van de Erfgoedcommissie
voor een periode van vier jaar met ingang van 1
augustus 2018 tot en met 31 juli 2022;
3. de betreffende personen op de hoogte te stellen
van hun herbenoeming middels bijgaande brieven.
Het college besluit:
Het Functie Indelingsraster (FIR) aan te passen
door de toevoeging van twee generieke
functieprofielen (BS11T en BS12T).

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
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
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omgevingsvergunning.
De Erfgoedcommissie is een onafhankelijke adviesorgaan van het
college van burgemeester en wethouders. Zij geven gevraagd en
ongevraagd advies op het gebied van cultureel erfgoed in
Hengelo. De Erfgoedcommissie beoordeelt bijvoorbeeld aanvragen
voor wijzigingen aan gemeentelijke en rijksmonumenten, maar is
ook actief geweest bij de organisatie van de 'Maand van de
Wederopbouw'. De leden hebben elk vier jaar zitting in de
commissie met de mogelijkheid deze periode twee maal te
verlengen tot twaalf jaar maximaal. De herbenoeming vindt plaats
op basis van de recentelijk herziene Verordening voor de
Erfgoedcommissie.
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.
Na 30 oktober: Uitgaande brief moet dan nog op aantal
gemeenten worden aangepast.
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
tussen de culturele instellingen, cultuurnetwerken en overheden in
de regio Twente.

Portef.h.
Gerard Gerrits

Claudio
Bruggink

Bas van
Wakeren

Datum

6-11-2018
1 week
niet
openbaar

Nr.

Onderwerp

Besluit
en W worden voorgelegd.
4. De gemeenteraad hierover informeren middels
bijgevoegde raadsbrief.

---

2252418 - Bezwaar
tegen afwijzen subsidie
Kom Meedoen

De bezwaren, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.

Aldus vastgesteld,
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Bezwaarmaker is het niet eens met de afwijzing van zijn verzoek
om subsidie op grond van de subsidieregeling "Kom Meedoen". De
commissie is van oordeel dat de gevraagde subsidie niet voldoet
aan de in de regeling gestelde voorwaarden en de daarop ter
zitting gegeven toelichting door de vertegenwoordiger van het
college. De commissie is van oordeel dat de gevraagde subsidie
terecht en op goede gronden is afgewezen en adviseert daarom de
bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten. Het college heeft conform dit advies besloten.

Portef.h.

