Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 15 januari 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
15-1-2019

Nr.
A01

Onderwerp
2319365 - Tiny Forest stand van zaken

Besluit
De gemeenteraad te informeren over de stand van
zaken van de Tiny Forests middels de bijgevoegde
brief.

15-1-2019

B01

2320047 - Inzet Extra
middelen kinderarmoede
2018 onbenut

De raad informeren over de inzet van de over 2018
onbenutte extra middelen kinderarmoede na de
politieke markt van 19 december middels
bijgevoegde raadsbrief.

15-1-2019

B02

De raadsvragen over besteding van extra middelen
ter bestrijding van kinderarmoede met bijgevoegde
brief te beantwoorden

15-1-2019

B03

De vragen van Groen Links over privacybeleid van
de gemeente Hengelo te beantwoorden.

De schriftelijke vragen van Groen Links over privacybeleid van de
gemeente Hengelo zijn per brief door het college beantwoord.

15-1-2019

B04

2314933 - Raadsvragen
over opmerkingen over
inzet extra middelen ter
bestrijding
kinderarmoede
2310032 - Raadsvragen
omtrent privacybeleid
van de gemeente
Hengelo
2319514 - Aantrekken
kasgeldleningen

Publieksvriendelijke samenvatting
Op 3 juli 2018 nam de gemeenteraad de door D66, Lokaal
Hengelo en Pro Hengelo ingediende motie Tiny Forest aan. Een
Tiny Forest is een dichtbegroeid bos ter grootte van een
tennisbaan. In de motie werd het college gevraagd om zich aan te
melden als partnergemeente Tiny Forest. Dit is gebeurd, waarna
in augustus duidelijk werd dat Hengelo niet is gekozen als
partnergemeente. Inmiddels ondersteunt de provincie Overijssel
het initiatief ook. Hierdoor ontstaat er voor gemeente Hengelo
alsnog een mogelijkheid om in 2019 twee Tiny Forests te
realiseren. Daarvoor zoekt de gemeente initiatiefnemers. De
gemeenteraad wordt hierover per brief geïnformeerd.
Tijdens de politieke markt van 19 december jl. is afgesproken de
raad middels een raadsbrief te informeren over de uitkomsten van
de politieke markt en de naar aanleiding daarvan uitgezette
acties, zoals het ophogen van de kledingbon en de schoolkosten
voor het subsidiejaar 2018-2019. De raadsbrief is bijgevoegd.
Naar aanleiding van bespreking in de politieke markt zijn vragen
gesteld over de besteding van middelen ter bestrijding van
kinderarmoede. Het college heeft deze per brief beantwoord.

De behoefte aan financiering op korte termijn wordt ingevuld met
kasgeldleningen. Dit zijn leningen met een looptijd kleiner dan een
jaar, die in de praktijk voor 2 tot 8 weken worden afgesloten. Voor
het afsluiten van kasgeldleningen boven de € 20 miljoen is het
college van B&W bevoegd. Het college besluit met terugwerkende
kracht m.b.t. een reeds aangetrokken kasgeldlening en besluit
daarnaast kasgeld per 15-01-2019 aan te trekken.

Mariska ten
Heuw

15-1-2019

B05

Het college besluit:
1. Het aantrekken van een kasgeldlening van € 32
miljoen voor de periode 24-12-2018 tot 15-012019 met een rentepercentage van –0,40% te
bekrachtigen.
2. een kasgeldlening op 15-1-2019 van maximaal €
30 miljoen aan te trekken met een looptijd tussen
de 20 en 70 dagen en een maximaal
rentepercentage van 0%.
Het college besluit de raadsbrief over de factsheet
re-integratiebeleid 2019 inclusief bijlagen aan de
gemeenteraad te sturen.

Via deze brief informeert het college de gemeenteraad over de
resultaten van het re-integratiebeleid in 2018. Tevens wordt
vooruitgeblikt op de activiteiten in 2019. De brief bevat als bijlage
een overzicht van de instrumenten die we in het kader van reintegratie inzetten. Een tweede bijlage bij de brief is het
Actieprogramma Werk & Bijstand 2019 - 2022 van de
gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Haakbergen, Borne en

Mariska ten
Heuw

2303869 - Factsheet reintegratie 2019
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Portef.h.
Mariska ten
Heuw

Mariska ten
Heuw

Mariska ten
Heuw

Datum

Nr.

Onderwerp

15-1-2019

B06

2318620 - Informerende
brief over nieuwe
ritprijsberekening
regiotaxi voor de Raad

De raad over de nieuwe ritprijsberekening
Regiotaxi met bijgevoegde brief te informeren.

15-1-2019

B07

2322029 Voortgangsrapportage
Agenda voor Twente,
derde kwartaal 2018

De voortgangsrapportage Agenda voor Twente
(van de sturingscommissie Agenda voor Twente)
met bijgevoegde brief ter informatie aanbieden aan
de gemeenteraad.

8-1-2019
1 week
niet
openbaar

A02

2276104 - Aanvraag
subsidie Bibliotheek
Hengelo 2019

Het college besluit:
1. Aan Bibliotheek Hengelo voor 2019 een subsidie
te verlenen van € 2.317.895,00 op grond van:
- artikel 2, lid 1f van de Algemene
subsidieverordening (Asv) in samenhang met
- de uitvoeringsregeling Culturele
kernvoorzieningen 2019.
2. Op grond van artikel 11, lid 2 en 3 van de Asv
het subsidiebedrag te bevoorschotten in 12
termijnen en te dekken uit de begrotingspost
65601001.436102
3. Het bestuur van Bibliotheek Hengelo schriftelijk
op de hoogte te stellen van dit besluit met de
bijbehorende subsidieverleningsbeschikking.
4. De gemeenteraad te informeren.
Het bezwaar, in overeenstemming met het advies
van de commissie voor de bezwaarschriften, nietontvankelijk te verklaren.

8-1-2019
1 week
niet
openbaar

2289653 - Bezwaar
tegen verlenen
omgevingsvergunning
Framboos 4a te Hengelo

Besluit

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
Hengelo.
Het betreft de nieuwe ritprijsberekening voor het gebruik van de
regiotaxi. Tot 1 maart wordt de ritprijs berekend op basis van het
aantal zones dat wordt verbruikt. Vanaf 1 maart wordt de ritprijs
berekend op basis van het aantal kilometers dat men rijdt.
De nieuwe berekeningswijze sluit aan bij het tarief voor het
openbaar vervoer en is eerlijker omdat men per daadwerkelijk
gereisde kilometer betaalt.
Het college stuurt ter informatie de voortgangsrapportage Agenda
voor Twente, derde kwartaal 2018 aan de gemeenteraad. Het
investeringsprogramma (2018-2022) ‘Agenda voor Twente’ is op
initiatief van de veertien Twentse gemeenten ontwikkeld. Dit is
gebeurd in nauwe samenwerking met de Twente Board en hun
partners in het bedrijfsleven, van kennis- en onderwijsinstellingen
en van de samenwerkende overheden. Het is een Agenda om
gezamenlijk te investeren in de toekomst van een krachtige regio
met volop potentie. De uitvoering van de Agenda voor Twente is
gestart op 1 januari 2018. De eerste helft van 2018 is met name
gewerkt aan de inrichting van de projectorganisatie, de
basisinfrastructuur en de innovatietafels. In de tweede helft van
2018 zijn de eerste projectvoorstellen ingediend en beoordeeld
door de beoordelingscommissie. Dit wordt toegelicht in de
voortgangsrapportage en verder mondeling tijdens de Twenteraad
van 31 januari a.s.
Het college van B en W heeft besloten om aan Bibliotheek Hengelo
voor 2019 een subsidie te verlenen van € 2.317.895,00.

Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het oprichten van een woonhuis aan
de Framboos in Hengelo. De commissie voor de bezwaarschriften
heeft geadviseerd het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren
omdat het bezwaar te laat is ingediend. Er is in overeenstemming
met dit advies besloten.

Portef.h.
Bas van
Wakeren

Bas van
Wakeren

Gerard Gerrits
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