Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 27 november 2018
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
27-11-2018

Nr.
A01

Onderwerp
2293148 - Uitnodiging
Buitengewone Algemene
Leden Vergadering en
VNG Bestuurdersdag
vrijdag 30 november
Utrecht

Besluit
1. Kennis te nemen van de agenda van de
Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de
VNG op 30 november a.s..
2. In te stemmen met de annotatie van de agenda
zoals opgenomen in dit collegeadvies.
3. Wethouder C. Bruggink de volmacht te geven
om de gemeente Hengelo in de Buitengewone
Algemene Ledenvergadering van de VNG op 30
november 2018 te Utrecht te vertegenwoordigen
waarbij hij conform de annotatie deelneemt aan de
beraadslagingen en de stemmingen.

27-11-2018

A02

2300380 - Besteding
middelen kindpakket
2018

In te stemmen met bijgevoegde raadsbrief inzake
het informeren van de raad en de wens met hen
van gedachten te wisselen over de voortgang van
de besteding van de extra middelen ter bestrijding
van de gevolgen van kinderarmoede 2018 tijdens
een politieke markt in december 2018.

27-11-2018

B01

2297537 - Verzoek
garantstelling
voetbalvereniging
ATC'65

Het college besluit de raad voor te stellen de
garantstelling voor €250.000,- aan ATC’65 te
verlenen zodat zij een lening kan afsluiten voor het
renoveren, verduurzamen en bouwen van
kleedkamers en aanverwante ruimtes.

Publieksvriendelijke samenvatting
Op vrijdag 30 november a.s. vinden een bestuurdersdag en een
Buitengewone Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG
plaats. Tijdens de bestuurdersdag wordt ingegaan op de
coalitieakkoorden die dit voorjaar in ruim 380 gemeenten zijn
gesloten.
Op de agenda voor de Buitengewone ALV staan onder andere:
verantwoording en kabinetsreactie op aangenomen moties ALV 27
juni 2018 over sociaal domein, rapportage Fonds
Tekortgemeenten, instellen Geschillencommissie sociaal domein,
randvoorwaarden Klimaatakkoord en uitwerking Bestuursakkoord
Beheer Omgevingswet.
Wethouder Claudio Bruggink neemt namens Hengelo deel aan
deze ledenvergadering en is gemachtigd namens Hengelo te
stemmen.
In de raadsvergadering van 19 december 2017 heeft de raad
ingestemd met de voorstellen tot besteding van de extra middelen
ter bestrijding van de gevolgen van kinderarmoede voor 2018 en
verder. Voordat het jaar ten einde loopt, willen wij de raad
middels deze brief informeren over de voortgang hiervan. Omdat
een deel van de middelen naar verwachting onbenut blijft, willen
wij de raad informeren over de mogelijkheden die wij zien om
deze middelen alsnog dit jaar te besteden dan wel over te hevelen
naar 2019 met een bepaalde bestemming. Middels bijgevoegde
brief wordt de raad hierover geïnformeerd.
De kleedkamers van ATC’65 zijn aan renovatie en uitbreiding toe.
Er is sprake van achterstallig onderhoud. ATC’65 zit na uitbreiding
precies op de norm voor kleedruimtes van de KNVB.
Voor dit project leent ATC'65 €750.000 bij een bank. Als
onderpand voor deze lening eist de bank een garantstelling van de
gemeente en de Stichting Waarborgfonds Sport van gezamenlijk
€500.000,-. De Stichting Waarborgfonds Sport heeft de financiële
positie van ATC'65 getoetst en is bereid de garantstelling voor
€250.000,- te verlenen. Aan de gemeente Hengelo wordt nu
hetzelfde gevraagd.
Conform het vastgestelde beleid in de Kadernota sport en
bewegen (2016) en de Beleidsregels publieke taak leningen en
garanties gemeente Hengelo (2014) kan de gemeente op
voorwaarden meewerken aan de garantstelling, de raad is
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Datum

Nr.

Onderwerp

27-11-2018

B03

2290133 - Raadsvragen
inz. opvang
vluchtelingen in Hengelo

de vragen van de PVV inzake de heropening van de
AVO Havezatenlaan te beantwoorden middels
bijgaande concept brief.

27-11-2018

B04

Beantwoording van de raadsvragen van het PVDA
betreffende het opzeggen van
gebruikersovereenkomst en stopzetten subsidie
van Vereniging HGOV middels bijgaande brief.

27-11-2018

B05

2267085 - Raadsvragen
over het opzeggen
gebruikersovereenkomst
met en stopzetten
subsidie van Vereniging
HGOV
2290078 - Raadsvragen
over plotseling sluiting
van het kantoor van
Stadspromotie Hengelo

27-11-2018

B06

2289512 - Raadsvragen
over verkoop van sociale
huurwoningen

27-11-2018

B07

27-11-2018

B09

2298783 - Raadsvragen
over een mogelijke
doorstart van de
Stadstuin Hengelo
2297746 - Bekrachtigen
aangetrokken
kasgeldleningen 2018

Het college besluit:
de raadsvragen over verkoop van sociale
huurwoningen via bijgevoegde brief te
beantwoorden
De raadsvragen van D66 over de stadstuin aan de
Marskant met bijgevoegde brief beantwoorden

20-11-2018
1 week
niet
openbaar

A02

2288717 - Vaststellen
terrassenbeleid voor het
centrum 2018

Besluit

Instemmen met de beantwoording van de
raadsvragen van de PvdA fractie over de
organisatieproblemen bij Stichting Hengelo
Promotie via bijgevoegde antwoordbrief.

1. Het college besluit de volgende kasgeldleningen
te bekrachtigen:
- kasgeldlening d.d. 18-06-2018 van € 35 miljoen
met een looptijd van 28 dagen;
- kasgeldlening d.d. 17-09-2018 van € 23 miljoen
met een looptijd van 63 dagen;
- kasgeldlening d.d. 19-11-2018 van € 28 miljoen
met een looptijd van 35 dagen.
2. Het college stemt in met het aantrekken van de
volgende voorgenomen kasgeldleningen:
- kasgeldlening d.d. 24-12-2018 met een maximale
hoofdsom van € 30 miljoen en een maximaal te
betalen rente van 0%.
Het college besluit:
1. Het Terrassenbeleid 2018 vast te stellen.
2. De informerende brief aan de gemeenteraad
vast te stellen en deze aan de raad te zenden.
3. De nota behandeling zienswijze vaststellen
4. De indieners van de zienswijze per brief
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bevoegd om de garantstelling te verlenen.
De fractie van de PVV stelt het college een aantal vragen rond de
heropening van de Aanvullende opvang aan de Havezatenlaan.
Het college beantwoordt de vragen in een brief waarbij het college
aangeeft dat de vorige periode heeft laten zien dat er geen
incidenten zijn geweest rond deze AVO. Integendeel, de opvang
is destijds goed verlopen en veel inwoners van Hengelo hebben
laten zien een bijdrage te willen leveren aan de opvang van
asielzoekers en statushouders. Er zijn dan ook geen extra
maatregelen genomen om de opvang mogelijk te maken.
De bruikleenovereenkomst van HGOV voor de locatie aan het
Bartelinkslaantje loopt af in zijn huidige vorm. Er wordt gekeken
naar nieuwe mogelijkheden conform beleid en huidige wet en
regelgeving. De gemeente bereid is om mee te denken over
oplossingen om de ontmoetingsactiviteiten te behouden en is
hierover in gesprek met de HGOV.
De raadsfractie van de PvdA heeft vragen gesteld aan het college
over de organisatieproblemen bij Stichting Hengelo Promotie. In
de schriftelijke beantwoording verwijst het college naar recente
afspraken die het college met de stichting heeft gemaakt over een
door de stichting op te stellen verbeterplan voor de organisatie en
samenwerking.
De fractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college over de
verkoop van woningen aan particuliere beleggers. Het college
beantwoordt deze vragen via bijgevoegde brief.

Portef.h.
Sander
Schelberg

Bas van
Wakeren

Gerard Gerrits

Bas van
Wakeren

De fractie van D66 heeft vragen gesteld over het verdwijnen van
de stadstuin aan de Marskant voor 25 woningen.

Bas van
Wakeren

Het college bekrachtigt de in juni, september en november 2018
aangetrokken kasgeldleningen en stemt in met het aantrekken
van een kasgeldlening per 24-12-2018.

Mariska ten
Heuw

Tegen het ontwerp terrassenbeleid 2018 zijn zienswijzen
ingediend. Op basis hiervan is alsnog een vrijstellingsmogelijkheid
voor eilandterrassen toegevoegd en zijn de ruimtelijke keuzes
nader onderbouwd. Voor het overige is het terrassenbeleid ten
opzicht van het ontwerp niet gewijzigd. Na vaststelling is het
terrassenbeleid 2018 direct in werking getreden en in de plaats

Gerard Gerrits

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
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gekomen van het terrassenbeleid 2013.

informeren
20-11-2018
1 week
niet
openbaar

20-11-2018
1 week
niet
openbaar

B07

B09

2297163 - 5e wijziging
beleidsbegroting 2018

2295084 - Herijking
kostprijs plus systeem
en wijziging statuten en
aandeelhoudersovereenk
omst bij/met Twente
Milieu

1) De raad voorstellen de ontvangen middelen uit
het Fonds tekortgemeenten van circa € 8,45
miljoen in 2018 toe te voegen aan de Algemene
reserve; de middelen binnen de Algemene Reserve
te oormerken als 'Algemene Reserve sociaal
domein'
2) De raad voorstellen vast te stellen de 5e
wijziging van de Beleidsbegroting 2018.

Met betrekking tot de herijking kostprijs plus bij
Twente Milieu:
1. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming in
een volgende Ava van Twente Milieu in 2019
voorlopig instemmen met de uitgangspunten en
conclusies in de Notitie Kostprijsplus herijking,
waarbij:
a. Voor alle gemeenten er één uniform tarief voor
minicontainerlediging per afvalsoort komt;
b. Inzameling verzamelcontainers wordt
doorbelast per afvalsoort per ton opgehaald afval;
c. We alle nieuwe minicontainers en ondergrondse
afvalcontainers leasen bij Twente Milieu;
d. We instemmen met de overige voorstellen voor
kostprijsallocatie.
2. Vooruitlopend op de definitieve besluitvorming in
een volgende Ava van Twente Milieu in 2019
voorlopig instemmen met het principe van
vereffening voor- en nadelen per gemeente als
gevolg van de wijzigingen in kostprijsallocatie
waarbij:
a. Afzonderlijk verrekenen van
doorbelastingsverschillen voor Inzameling en
transport (afvalinzameling) enerzijds en
buurtonderhoud anderzijds;
b. Kleine afwijkingen tot 2,5% van de
omzetwaarde worden direct doorgevoerd;
c. Afwijkingen boven 2,5% worden stapsgewijs in
maximaal 3 jaar doorgevoerd.
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De 5e wijziging van de Beleidsbegroting 2018 betreft de
verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van
de raad en het college in de Beleidsbegroting 2018.
Bovendien betreft het enkele technische aanpassingen, die
budgettair neutraal verlopen.
Vooruitlopend op de decembercirculaire 2018 van het
gemeentefonds, wordt voorgesteld de middelen uit het Fonds
tekort gemeenten, circa € 8,45 miljoen voor Hengelo, toe te
voegen aan de algemene reserve. Deze middelen zullen binnen de
algemene reserve worden geoormerkt als ‘algemene reserve
sociaal domein’. De middelen zijn een gedeeltelijke compensatie
voor de ontstane tekorten in de jaren 2016 en 2017 op de nieuwe
taken voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en
Jeugd.
Binnen de reguliere PCDA-cyclus komt het college van B&W terug
bij de gemeenteraad over de inzet vanuit de algemene reserve
sociaal domein.
Twente Milieu herijkt om de 6 a 7 jaren de kostprijsberekeningen.
Een andere wijze van kosten toedelen heeft gevolgen voor de
verdeling van kosten over producten, maar ook over de
deelnemende gemeenten. Een werkgroep van Twente Milieu heeft
samen met vertegenwoordigers van gemeenten de
uitgangspunten en principes voor kostentoedeling opgesteld. Deze
worden in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
besproken.
De statuten van Twente Milieu NV en de
aandeelhoudersovereenkomst van Twente Milieu met de
deelnemende gemeenten waren niet meer in overeenstemming
met elkaar. Hierin stonden enkele bepalingen die niet praktisch
waren of niet nageleefd werden. Daarom zijn zowel de statuten als
de aandeelhoudersovereenkomst op enkele punten aangepast.
Belangrijkste wijziging is dat gemeenten die willen toetreden eerst
aandeelhouder B kunnen worden (minder rechten en minder
plichten), mits ze binnen 3 jaren doorgroeien naar aandeelhouder
A. Ze krijgen dan na 3 jaren de verplichting om afvalinzameling in
te brengen en recht op een deel van het vermogen van de
onderneming.

Portef.h.

Mariska ten
Heuw

Gerard Gerrits

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

Met betrekking tot de aanpassing van de statuten
van Twente Milieu en de
aandeelhoudersovereenkomst met Twente Milieu:
3. Instemmen met de wijziging van de
aandeelhoudersovereenkomst en de wijziging van
de statuten van Twente Milieu NV;
4. De burgemeester verleent aan de
portefeuillehouder verbonden partijen volmacht om
de gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst, de
gewijzigde statuten en andere op 28-11-2018 ter
tafel komende documenten m.b.t. dit voorstel
namens de gemeente Hengelo te ondertekenen.
20-11-2018
1 week
niet
openbaar

20-11-2018
1 week
niet
openbaar

B11

---

2294525 - Verzoek
politieke markt over
barrièremodel inkoop
maatschappelijke
ondersteuning en
jeugdhulp

2274238 - Bezwaar
tegen omgevingvergunning uitbreiden
woonhuis aan
achtergevel Kotmansweg
15

De gemeenteraad voor te stellen een
beeldvormende politieke markt te organiseren over
handhaving Wmo en Jeugdhulp, met aandacht voor
de strengere regels PGB en het Barrièremodel.

De bezwaren overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te laten
onder uitbreiding van de motivering, in die zin dat
het welstandsadvies van 1 oktober 2018 tevens
aan het besluit wordt verbonden.
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De gemeenteraad heeft op 18 juli 2017 met het vaststellen van de
notitie Ondersteuning en Zorg voor Jeugd en Wmo; maatregelen
voor 2017 en verder, besloten extra te investeren in toezicht op
en handhaving van wet- en regelgeving Wmo. Deze extra inzet is
inmiddels geëffectueerd en met bijgaande brief vraagt het college
de gemeenteraad formeel om een beeldvormende politieke markt
hierover te organiseren.
Daarbij zal onder andere aandacht besteed worden aan de
strengere regels voor het PGB (Persoonsgebonden budget) en aan
het Barrièremodel. In de informerende brief van 1 november jl.
over de stand van zaken inkoop maatschappelijke ondersteuning
en jeugdhulp 2019, heeft het college de gemeenteraad al
verwezen naar een politieke markt over dit Barrièremodel.
Bezwaarmaker heeft bezwaar gemaakt tegen de uitbreiding van
een woning aan de achterzijde. Door de uitbreiding op de
verdieping vermindert de lichtinval in zijn keukenraam. Het
college heeft een afwijking van het bestemmingsplan verleend
voor 60 centimeter. De commissie is van oordeel dat de verleende
afwijking passend is binnen het afwijkingenbeleid van het college
en dat de uitbreiding geen onevenredige nadelige gevolgen heeft.
Daarbij neemt de commissie ook in overweging dat er een nieuw
bestemmingsplan in voorbereiding is, waarbij het bouwplan
rechtstreeks passend is. Ook is bezwaarde van oordeel dat het
welstandsadvies niet volledig is. Bij de vergunningverlening is
gebruik gemaakt van een ambtelijke toets. Naar aanleiding van
het bezwaarschrift heeft het college een gemotiveerd
welstandsadvies opgevraagd. Het gemotiveerde welstandsadvies
is overeenkomstig het eerder gegeven ambtelijk advies. De
commissie voor de bezwaarschriften heeft dan ook geadviseerd
om het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit in stand te laten onder aanvulling van de motivering, in die
zin dat ook het gemotiveerde welstandsadvies aan het besluit
wordt verbonden. Het college heeft overeenkomstig het advies
besloten.
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Bruggink

Gerard Gerrits

Aldus vastgesteld,
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