Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 29 januari 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
29-1-2019

Nr.
A03

Onderwerp
2278805 - Aankoop van
industriegrond met
opstallen aan de
Beckumerstraat 3 en
Willem de Clerqstraat 55

Besluit
Het college besluit:
1. In te stemmen met de grondtransactie onder de
voorwaarde en bepalingen zoals opgenomen in de
overeenkomst en onder de voorwaarde dat de raad
instemt met het onttrekken van € 400.000 aan de
bestemmingsreserve vastgoed.
2. In te stemmen met het starten van een wijziging
van het bestemmingsplan.
3. In te stemmen met het aanleggen van een uitrit
in de hoofdgroenstructuur in het verlengde van de
op de oprijlaan.
4. In te stemmen met de dotatie van de verwachte
opbrengst van de kavels en van de voormalige
Tuindorpschool.
5. De raad voor te stellen de kosten van aankoop
en herontwikkeling ten laste te brengen van de
bestemmingsreserve vastgoed.

Publieksvriendelijke samenvatting
Machine Vos is gevestigd in een woonwijk tuindorp 't Lansink. Het
bedrijf kampt met ruimtegebrek en kan op deze locatie niet
uitbreiden. Om de ruimtelijke kwaliteit en om een betere
leefsituatie in de woonwijk te creëren is in overleg met de
eigenaar gekeken naar verplaatsing van het bedrijf, waarbij de
gemeente de locatie aankoopt en gaat herontwikkelen. Aan de
Willem de Clerqstraat zal er een kavel voor woningbouw worden
gerealiseerd. Een deel van de opstallen aan de Beckumerstraat
blijft gehandhaafd en krijgt een bestemming woon-werken.

Portef.h.
Gerard Gerrits

29-1-2019

A04

2326149 Ledenraadpleging VNG
cao gemeenten 2020

Het college besluit:
1. niet in te stemmen met de concept cao
gemeenten 2020;
2. de gemeentesecretaris te machtigen namens
college en raad overeenkomstig dit advies te
reageren via de link in de e-raadplegingsprocedure
van de VNG.

Op 1 januari 2020 treedt nieuwe regelgeving in werking voor
ambtenaren. Dat betekent onder andere dat er een cao gesloten
moet worden tussen gemeenten en de vakbonden. De VNG
vertegenwoordigt gemeenten. Er ligt nu een concept cao 2020.
|De VNG vraagt haar leden of zij daarmee kunnen instemmen. Er
zitten veel onduidelijkheden in deze cao. De gemeente Hengelo is
van mening dat daarover eerst duidelijkheid moet komen en heeft
daarom niet ingestemd met de cao.

Claudio
Bruggink

29-1-2019

A05

2314780 - Informeert
over Stedelijke
samenwerking in Twente

- in te stemmen met antwoordbrief samenwerking
Netwerkstad

Door de voorzitter van de Netwerkstad Twente is een brief aan de
colleges van Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Oldenzaal en
Provincie Overijssel gestuurd. In de brief worden de colleges
geïnformeerd over de stedelijke samenwerking de afgelopen jaren
en wat daarmee is bereikt. In de brief wordt aan de colleges
gevraagd hoe zij aankijken tegen de toekomst van de stedelijke
samenwerking in Twente. Ook wordt gevraagd welke concrete
onderwerpen de colleges van belang vinden om als stedelijk
gebied gezamenlijk op te pakken. Hiervoor worden suggesties
gedaan. In een antwoord brief geeft het college antwoord op deze
vragen.

Gerard Gerrits

29-1-2019

B01

2308890 Voorbereidingskrediet

Het college besluit:
- Een voorbereidingskrediet van € 65.000,--

Bij het herstraten van de H. Dunantstraat doet zich de
mogelijkheid voor om het hemelwater af te koppelen van de

Gerard Gerrits
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Datum

Nr.

Onderwerp
herstraten H.
Dunantstraat.

Besluit
beschikbaar te stellen voor het herstraten en
afkoppelen van de H. Dunantstraat en dit krediet te
dekken middels de voorziening riolering. In het
Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 is hier
rekening mee gehouden.

Publieksvriendelijke samenvatting
gemengde riolering. Afkoppelen van hemelwater van de
gemengde riolering is een heel duurzame oplossing om
wateroverlast te verminderen en de vuiluitworp op de beken te
beperken. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 is
afkoppelen van verhard oppervlak een belangrijk
beleidsuitgangspunt. Het hemelwater van de H. Dunantstraat kan
worden afgevoerd naar een drietal wadi’s die zijn aangelegd bij de
herinrichting van de Drienerbeek in 2018. De wadi’s zorgen ervoor
dat hemelwater kan infiltreren in de ondergrond. Bij hevige
neerslag kan hemelwater vertraagd worden afgevoerd naar de
Drienerbeek. Indien nodig en mogelijk zal ook het profiel van de
straat en de aanwezige groenstructuur worden aangepast.

29-1-2019

B02

2318119 - Algemene
inhuurvoorwaarden
Inhuurdesk Twente

Vaststellen algemene inhuurvoorwaarden
Inhuurdesk Twente

29-1-2019

B03

2319404 - Raadsvragen,
vervolgvraag omtrent
privacybeleid van de
gemeente Hengelo

Instemmen met de antwoordbrief aan GroenLinks
fractie over privacy beleid bij WiFi tellingen in de
binnenstad.

29-1-2019

B04

2325831 - Subsidie
uitvoeringsregel
bewonersparticipatie
2019

1. De 'Subsidieregel bewonersparticipatie 2019'
vast te stellen.
2. Het 'Aanvraagformulier buurtbonnen 2019' vast
te stellen.
3. Het 'Aanvraagformulier subsidie
bewonersparticipatie 2019' vast te stellen.

29-1-2019

B06

2313521 - Vaststellen
selectiemethode en
besluit tot verkoop Paul
Krugerstraat 49

Het college besluit:
1. Het pand aan de Paul Krugerstraat 49 te gaan
verkopen
2. In te stemmen met het selectiedocument
verkoop Paul Krugerstraat 49

De voorwaarden voor inhuur van personeel zijn door het college
vastgesteld. Deze voorwaarden zijn van toepassing bij inhuur van
personeel via de Inhuurdesk Twente. Aansluiting bij de
Inhuurdesk Twente draagt bij aan beter en rechtmatig inkopen.
Hierover is de raad eerder via een brief geïnformeerd.
De fractie van GroenLinks heeft aan het college vragen gesteld
over het privacy beleid bij het tellen van bezoekersaantallen in de
binnenstad met behulp van wifi tellingen. De wifi tellingen die
vanaf januari worden uitgevoerd zijn in lijn met de privacy
wetgeving. Met wifi tellingen krijgen we inzicht in het aantal
bezoekers en loopstromen van bezoekers door het jaar heen. De
gemeente vindt dit belangrijke informatie omdat we de komende
jaren de binnenstad aantrekkelijker willen maken voor de
bezoekers.
Net als in 2018 ontvangen alle bewonersorganisaties een
basissubsidie voor communicatie-, vergader- en
administratiekosten en een subsidie voor het organiseren van
wijkbrede activiteiten. Voor ongeorganiseerde bewoners(groepen)
is opnieuw het buurtbonnenbudget beschikbaar. De regeling is na
overleg met alle erkende bewonersorganisaties ongewijzigd ten
opzichte van 2018. Verdeling vindt plaats op basis van inwonertal.
In februari 2010 heeft de Raad (casenummer 11G200542)
ingestemd met de nieuwbouw van een gezamenlijk VMBO voor de
Stichting OSG Hengelo en de stichting Carmelcollege. Het C.T.
Stork College is de nieuwe school die ontstaan is uit het initiatief
van Scholengroep Carmel Hengelo en Openbare Scholen
Gemeenschap Hengelo om samen het vmbo onderwijs in Hengelo
vorm en inhoud te geven, gelegen aan de Fré Cohenstraat 10.

22-1-2019
1 week
niet
openbaar

B03

2123320 - Concept
verordening Adviesraad
Sociaal Domein en
cliëntenraden Wmo en

Het college besluit:
1. de Verordening Adviesraad Sociaal Domein en
Cliëntenraden Wmo en Minima Hengelo ter
vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
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De gemeente is voornemens een selectieprocedure op te starten
waarbij de uiteindelijke koper een visie ontwikkelt op het pand
waarbij rekening dient te worden gehouden met de gemeentelijke
randvoorwaarden.
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

Portef.h.

Claudio
Bruggink

Gerard Gerrits

Bas van
Wakeren

Mariska ten
Heuw

Mariska ten
Heuw

Datum

22-1-2019
1 week
niet
openbaar

Nr.

---

Onderwerp
Minima

2302880 - Bezwaar
WMM Kamp tegen
verleende
omgevingsvergunning
appartementencomplex
Steenbakkersweg

Besluit
2. de Regeling Wmo cliëntenraad gemeente
Hengelo in te trekken indien en voor zover de
gemeenteraad de Verordening Adviesraad Sociaal
Domein en Cliëntenraden Wmo en Minima Hengelo
vaststelt.
3. de adviesraad en cliëntenraden hiervan op de
hoogte stellen en ze laten weten welke
aanpassingen wel of niet zijn overgenomen.

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies
van de commissie voor de bezwaarschriften,
kennelijk niet ontvankelijk te verklaren.

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
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.
Dit heeft het college eerder vastgelegd in het plan 'Adviesraad en
cliëntparticipatie sociaal domein'.
Na de vaststelling van het plan is het college aan de slag gegaan
met de vormgeving van de Adviesraad sociaal domein, welke
medio 2016 daadwerkelijk van start is gegaan. Ook met de
cliëntenraden is gesproken over hun (veranderende) rol. Na deze
start bleek al snel dat de bestaande verordening/regeling voor
cliëntenparticipatie niet meer voldeed en in overleg met de advies
en cliëntenraden is besloten een nieuwe gezamenlijke verordening
op te stellen. Deze ligt nu ter besluitvorming voor bij het college
en zal worden aangeboden aan de gemeenteraad van Hengelo.
Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een
omgevingsvergunning appartementencomplex Steenbakkersweg.
De commissie voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd het
bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren, omdat het te laat is
ingediend. Er is in overeenstemming met dit advies besloten.

Portef.h.

