Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 22 januari 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
22-1-2019

Nr.
B01

22-1-2019

B02

22-1-2019

B04

15-1-2019
1 week
niet
openbaar

B09

Onderwerp
2318782 - Raadsvragen
n.a.v. artikel in Tubantia dat
meer dan de helft van alle
ambtenaren niet uit Hengelo
afkomstig is
2302828 Voorbereidingskrediet
herinrichting Deldenerstraat

2315575 - Jaarverslagen
2017 advies- en
cliëntenraden sociaal

2322154 - Verzoek
verlenging opvang
statushoudersvluchtelingen in pand
Havezatenlaan 2.

Besluit
Raadsvragen PVV middels bijgevoegde brief beantwoorden

Publieksvriendelijke samenvatting
De fractie van de PVV heeft vragen gesteld naar aanleiding van een artikel
in Tubantia over de woonplaats van onze ambtenaren. Het College heeft
deze vragen schriftelijk beantwoord.

Portef.h.
Claudio Bruggink

Het college besluit:
1. Een voorbereidingskrediet te verstrekken ter grootte
van € 1.182.320,= voor de voorbereiding van de
rioolvervanging en de herinrichting Deldenerstraat vanaf
de Geerdinksweg tot en met de kruising Bornsestraat
2. Dit krediet voorlopig ten laste te brengen van de
voorziening riolering.
3. Bij de kredietaanvragen voor de uitvoering van de
herinrichting van de Deldenerstraat de totale
voorbereidingskosten naar rato over de
financieringsbronnen te verdelen en dit te verrekenen met
het nu beschikbaar gestelde bedrag uit de voorziening
riolering.
Het college besluit;
1. Kennis te nemen van het Jaarverslag 2016/2017 van de
Adviesraad Sociaal domein, de Jaarverantwoording 2017
van het Bestuur Belangenbehartiging Cliënten Wet Werk
en Bijstand Hengelo (inclusief het Jaarverslag van de
Cliëntenraad Minima Hengelo) en de Verantwoording 2017
van de Wmo-cliëntenraad.
2. De jaarverslagen en verantwoordingen ter informatie
door te sturen naar de gemeenteraad via bijgaande brief.
3. De advies- en cliëntenraden via bijgaande brieven een
reactie toe te sturen over de ontvangen jaarverslagen en
verantwoordingen.

De huidige staat van de Deldenerstraat met betrekking tot de aspecten
waterhuishouding, riolering, verkeer én ruimtelijke kwaliteit geeft aanleiding
tot een reconstructie van deze straat. Het doel van de reconstructie van de
Deldenerstraat is dan ook het verbeteren en - waar mogelijk - optimaliseren
van deze aspecten. Het projectgebied betreft het deel vanaf de kruising met
de Geerdinksweg/ Weideweg tot en met de kruising met de Bornsestraat.
Om deze reconstructie voor te kunnen bereiden heeft het college een
voorbereidingskrediet verleend.

Gerard Gerrits

1. In te stemmen met de door de burgemeester
gemaakt nieuwe afspraak met omwonenden en
klankbordgroep tot vestiging van de Aanvullende
Opvang Asielzoekers in het pand aan de
Havezatenlaan 2 in Hengelo tot aan 4 september
2020 met een tussentijdse evaluatie in november
2019.
2. De buurtbewoners overeenkomstig informeren.
3. De gemeenteraad overeenkomstig informeren.
4. Een persbulletin doen uitgaan.
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De gemeente Hengelo heeft een Adviesraad Sociaal domein en twee
cliëntenraden, de Wmo cliëntenraad en Cliëntenraad Minima. Het doel van
de adviesraad is om het college te adviseren over de veranderingen en
strategische beleidsontwikkelingen in het sociale domein. De cliëntenraden
adviseren het college over de kwaliteit van de dienstverlening bij de
uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dan wel de
Participatiewet.
Zowel de adviesraad als de cliëntenraden maken jaarverslagen en
verantwoordingen. Deze hebben zij aangeboden aan het college. In lijn met
de nieuwe concept Verordening Adviesraad Sociaal domein en
Cliëntenraden Wmo en Minima Hengelo stuurt het college de jaarverslagen
en verantwoordingen ter informatie naar de gemeenteraad. Zie bijgaande
brief.
In het voorjaar van 2016 zijn statushouders/asielzoekers
gehuisvest in het pand Havezatenlaan 2, het voormalige
verzorgingshuis Hooghagen. De bedoeling was dat dit gedurende
drie jaren het geval zou zijn. Nadat de toestroom van
vluchtelingen minder werd is het pand gesloten en toegevoegd
aan de stille reserve van het Centraal Orgaan opvang Azielzoekers
(COA). In november 2018 is het pand weer als zodanig in gebruik
genomen binnen de bestaande afspraak. Eind de december heeft
het COA aan de gemeente gevraagd om de opvang te kunnen
verlengen van maart 2019 tot september 2020.

Sander
Schelberg

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
5. De portefeuillehouder machtigen de punten 2, 3
en 4 af te handelen.

15-1-2019
1 week
niet
openbaar

---

2285063 - Bezwaar
tegen stilleggen
bouwwerkzaamheden
Kristenbosweg 60

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies
van de commissie voor de bezwaarschriften,
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te
handhaven.

15-1-2019
1 week
niet
openbaar

---

2273092 - Bezwaar
tegen schriftelijke
waarschuwing
Damoclesbeleid 2013
mbt Groenhofstraat 40

Het bezwaar, in overeenstemming met he advies
van de commissie voor de bezwaarschriften.
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te
handhaven.

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
Na overleg met de ingestelde klankbordgroep en de direct
omwonenden heeft het college ingestemd met de nieuwe afspraak
met omwonenden waarbij de locatie tot 4 september 2020 open
blijft. November 2019 vindt met klankbordgroep en omwonenden
een tussentijdse evaluatie plaats.
Bezwaarde is het niet eens met het stilleggen van werkzaamheden
aan een schuilstal. De commissie voor de bezwaarschriften is van
oordeel dat de werkzaamheden terecht zijn stilgelegd, omdat er
werd gebouwd zonder de benodigde omgevingsvergunning. De
commissie heeft daarom geadviseerd het bezwaar ongegrond te
verklaren. Er is in overeenstemming met dit advies besloten.
Bezwaarde is het niet eens met het gegeven van een
waarschuwing in het kader van het zogenaamde Damoclesbeleid.
De commissie voor de bezwaarschriften heeft vastgesteld dat de
burgemeester bevoegd is tot het geven van de betrokken
waarschuwing. De burgemeester heeft zich bij het geven van de
waarschuwing gehouden aan zijn beleid. De commissie ziet geen
reden om van het beleid af te wijken. De commissie heeft daarom
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit te handhaven. Er is in overeenstemming met dit advies
besloten.

Portef.h.

Sander
Schelberg

Sander
Schelberg

