Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 4 december 2018
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
4-12-2018

Nr.
B01

Onderwerp
2287341 Uitvoeringsregeling
subsidie Voorschool
Hengelo 2019

Besluit
1. Vaststellen van de uitvoeringsregeling ‘subsidie
Voorschool Hengelo 2019’ met de daarbij
behorende bijlagen:
- Kwaliteitskader Hengelose Voorschool
- Ouderbijdragentabel 2019
- Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
- Aanvraagformulier subsidie Hengelose Voorschool
2019
- Minimale kwaliteitseisen

Publieksvriendelijke samenvatting
2018 is het tweede jaar dat is gewerkt met de uitvoeringsregeling
subsidie voorschool Hengelo. Voor 2019 moet de
uitvoeringsregeling worden aangepast op de tarieven en het
subsidieplafond. Daarnaast is er een aantal wetswijzigingen. Dit
zorgt ervoor dat de uitvoeringsregeling en het bijbehorende
kwaliteitskader moeten worden aangepast. Ouders betalen een
inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de peuteropvang. De
ouderbijdragen in 2019 zijn ook aangepast aan de nieuwe
tarieven. Ouders die beiden werken kunnen kinderopvangtoeslag
van de Belastingdienst aanvragen. De extra dagdelen voor
kinderen, die gebruik maken van voor- en vroegschoolse educatie,
blijven gratis.
De vragen van de PvdA fractie zijn gelijktijdig met de brieven van
De Nije Stichting behandeld in het college. De vragen van de PvdA
zijn volgens bijgevoegde brief beantwoord.
Mw. D. Nijenhuis wil haar Stichting 'De Nije Stichting' huisvesten
in een oude monumentale boerderij ('t Laerhuys) op het
Gezondheidspark, waarvan de gemeente eigenaar is. Dit pand
staat te koop. Er is inmiddels 2 jaren contact en overleg over met
Mw. Nijenhuis. Thans vraagt zij het college van de gemeente
Hengelo om dit pand te mogen aankopen voor het symbolische
bedrag. De gemeente verkoopt niet voor een symbolisch bedrag
maar is bereid om naast verkoop van de boerderij ook de
mogelijkheid van verkoop van het opstal en uitgifte van de onderen bijbehorende grond in erfpacht te geven in combinatie met
recht van opstal te bieden. Alternatieve locaties met een
bebouwing van 750 m2 zijn zo niet voorhanden.
De raad wordt geïnformeerd over de Lokale Omroep Hengelo en
de inzet van de extra subsidie die de Lokale Omroep Hengelo
heeft ontvangen

Portef.h.
Claudio
Bruggink

4-12-2018

B02

4-12-2018

B03

2293102 - Raadsvragen
over huisvesting Nije
Stichting
2274810 - Hulpvraag
mogelijkheden nieuwe
pand Bruinsweg 32 voor
de Nije stichting

De vragen van de fractie van de PvdA over het
huisvestingvraagstuk van de Nije stichting
beantwoorden met bijgevoegde brief.
De brief van mw. D. Nijenhuis van De Nije
Stichting beantwoorden door middel van de
voorgelegde brief

4-12-2018

B05

De raad informeren over de stand van zaken met
betrekking tot de lokale omroep Hengelo middels
bijgevoegde brief.

4-12-2018

B06

4-12-2018

B07

2301673 - Informerende
brief aan de Raad inzake
inzet extra subsidie
Stichting Lokale Omroep
Hengelo
2290599 - Raadsvragen
over uitspraak CRvB mbt
vage beschikking vd
gem. Steenbergen over
toekenning
huishoudelijke hulp
2299879 Intentieovereenkomst
herontwikkeling EMGA

De schriftelijke raadsvragen van de SP over de
uitspraak van de Centrale Raad van Beroep
beantwoorden via bijgaande brief.

De SP heeft op 29 oktober jl. raadsvragen gesteld over de
uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de
indicaties Huishoudelijke ondersteuning (HO) en de consequenties
daarvan voor onze uitvoering Jeugd en Wmo. Het college
beantwoort de vragen via bijgaande brief.

Bas van
Wakeren

Aan te gaan met EMGA Holding B.V., gevestigd te
Oosterbeek, de bij dit besluit behorende
intentieovereenkomst, strekkende tot onderzoek

EMGA gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden tot
herontwikkeling van het aan haar toebehorende Dikkers terrein.
De algemene kaders die daarbij in acht moeten worden genomen

Mariska ten
Heuw
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Bas van
Wakeren

Bas van
Wakeren

Datum

Nr.

Onderwerp
terrein Hart van Zuid

Besluit
naar de herontwikkelingsmogelijkheden van het
Dikkers terrein.

27-11-2018
1 week
niet
openbaar

B02

2220013 - Gewijzigd
vaststellen
bestemmingsplan
Tuindorp 't Lansink 2016

A.
De raad voor te stellen:
1. in te stemmen met de behandeling van de
zienswijzen, zoals opgenomen in de "Nota
zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Tuindorp ’t
Lansink 2016", dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. in het ontwerp bestemmingsplan Tuindorp 't
Lansink 2016 de wijzigingen aan te brengen, zoals
deze zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen
bestemmingsplan Tuindorp ’t Lansink 2016", dat
deel uitmaakt van dit besluit;
3. het bestemmingsplan Tuindorp 't Lansink 2016
(met identificatienummer NL.IMRO.0164.BP00870301, getekend op de ondergrond
NL.IMR0.0164.BP0087.dgn) gewijzigd vast te
stellen;
4. na de gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan Tuindorp 't Lansink 2016, de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te
verzoeken het besluit eerder dan zes weken na
vaststelling bekend te mogen maken.
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het
bestemmingsplan Tuindorp 't Lansink 2016;

27-11-2018
1 week
niet
openbaar

A04

2297541 - Voortgang en
vooruitblik programma
Nieuwe Energie Hengelo

B.
na de gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan Tuindorp 't Lansink 2016 de
indieners van de zienswijzen op de hoogte te
brengen van het besluit van de raad.
1. kennisnemen van de voortgang programma
Nieuwe Energie Hengelo 2018;
2. als prioriteiten binnen programma Nieuwe
Energie Hengelo 2019 aanwijzen:
- Proeftuin De Nijverheid Aardgasvrij
- Verduurzamen van Bedrijventerreinen:
Bedrijvenpark Kanaalzone
- Versnellen van het verduurzamen
maatschappelijk vastgoed en bedrijven
- Faciliteren van de aanloop naar de
realisatie windmolens
- Herpositionering Energieloket;
3. de beschikbare middelen uit de
meerjarenbegroting 2019-2022 voor de jaarschijf
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zijn bepaald bij de aankoop van het terreingedeelte dat nodig was
voor aanleg van de Laan Hart van Zuid (de Kadernota). De
kosten van het onderzoek komen ten laste van EMGA. Indien
gemeente en EMGA instemmen met de resultaten van het
onderzoek ligt het sluiten van een anterieure overeenkomst met
EMGA in de rede.
Voor het plangebied Tuindorp 't Lansink heeft de gemeenteraad op
1 februari 2005 het bestemmingsplan 'Tuindorp 't Lansink'
vastgesteld. Sinds die datum is er 1 parapluherziening in
procedure geweest voor kamerbewoning en is er 1 partiële
herziening in procedure gebracht. Daarnaast zijn er voor een
aantal initiatieven vergunningen verleend.
Het bestemmingsplan 'Tuindorp 't Lansink 2016' is de actualisatie
van het geldende bestemmingsplan 'Tuindorp 't Lansink' uit 2005.
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Tuindorp 't Lansink
2016' zal 6 weken ter inzage komen te liggen met de mogelijkheid
om beroep in te stellen tegen het plan.

De gemeente Hengelo heeft een programma gericht op de
energietransitie. Het gaat om onder andere over de
verduurzaming van woningen bedrijven en maatschappelijk
vastgoed.
Het college rapporteert aan de raad over de voortgang. Tevens
zijn de prioriteiten voor 2019 met betrekking tot duurzaamheid
benoemd als input voor het gesprek met de gemeenteraad tijdens
een beeldvormende Politieke markt. Het aardgasvrij maken van de
wijk de Nijverheid heeft hoge prioriteit.

Portef.h.

Gerard Gerrits

Claudio
Bruggink

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
2019 aan te wenden voor de prioriteiten conform
overzicht in het collegeadvies en de financiële
vertaling daarvan afhankelijk van de uitkomst van
de te houden Politieke markt terug te leggen bij de
raad in de eerste verzamelwijziging van de
beleidsbegroting in 2019 danwel via een separaat
raadsvoorstel.
4. de raad informeren middels bijgevoegde brief.

Aldus vastgesteld,
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Portef.h.

