Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 5 februari 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
5-2-2019

Nr.
B01

Onderwerp
2288668 - Regionaal
Plan van aanpak
integrale
schuldenaanpak en
projectvoorstel
Vroegsignalering

5-2-2019

B03

2308259 Ontwerpbesluit
oprichting Stichting
Hengelo-Emsdetten

5-2-2019

B04

2320448 - Bestuurlijke
toezegging beschikbaar
stellen gegevens N739

Besluit
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van het Regionale Plan van
aanpak integrale schuldenaanpak van de
Werkgroep Menzis-samen 14.
2. In te stemmen met deelname aan de Regeling
Uitstroom Bijstandsgerechtigden (RUB) en de
kosten te dekken binnen het reguliere budget
armoedebeleid.
3. Kennis te nemen van de pilot Vroegsignalering
en de intentie uitspreken om dit te gaan uitvoeren.
4. Opdracht te verlenen om de voorbereidingsfase
Vroegsignalering ambtelijk uit te werken, samen
met de andere Twentse gemeenten en de
voorbereidingskosten voor deze pilot ad € 4.560 te
dekken binnen het budget schuldhulpverlening.
5. In verband met de uitvoeringskosten waarvoor
nog geen budget beschikbaar is, deze pilot
Vroegsignalering mee te nemen als nieuw beleid bij
de kadernota.
Het college besluit:
1. Het ontwerpbesluit om te komen tot oprichting
van de stichting en het bestuur van de stichting
partnersteden Hengelo-Emsdetten voor te leggen
aan de raad om hierover de wensen en
bedenkingen van de raad te inventariseren.
2. Onder voorbehoud van instemming raad het
ontwerpbesluit door college vast te laten stellen.
3. In te stemmen om een éénmalige bijdrage van €
2500,- aan startkosten te betalen aan de stichting.
Het college besluit:
De raad te informeren over de verkeersgegevens
op de N739 in Beckum.

5-2-2019

B05

2329257 - Informerende
brief aan gemeenteraden
over Metropool |

De gemeenteraad schriftelijk informeren over het
overgangsjaar 2018 van Metropool | poppodia van
Twente, met bijgevoegde brief.
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Het college van B&W van Hengelo vindt het belangrijk om goede
schuldhulpverlening te bieden aan haar inwoners. Daarom is
besloten deel te nemen aan de regionale pilot
Wanbetalingsregeling Zorgverzekering (RUB). Dit betekent dat
vanaf 2019 aan bijstandsgerechtigden de mogelijkheid wordt
geboden om uit de bronheffing te komen, zich weer aanvullend te
kunnen verzekeren en hun schuld bij Menzis af te lossen.
Daarnaast vraagt het college aan de raad om geld beschikbaar te
stellen voor het uitvoeren van de pilot Vroegsignalering.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

Op 6 maart 2018 heeft de gemeenteraad de voorstellen voor
mogelijkheden voor een actieve invulling van het internationaal
beleid aangenomen. Onderdeel van dit besluit is dat de raad graag
wil dat er een partnerstadsorganisatie wordt opgericht. Deze
organisatie bestaat uit betrokken Hengelose vrijwilligers met als
doel zelfstandig initiatieven en activiteiten met de stad Emsdetten
te ontwikkelen en daarover actief te communiceren. Dit
raadsbesluit vormt de basis voor het nu voorliggende
ontwerpbesluit om te komen tot de oprichting van een
partnerstadsorganisatie.
In 2018 is de nieuwe N18 geopend voor het verkeer. De
verwachting is dat met de nieuwe N18 het verkeer door Beckum
via de N739 zou afnemen. Daarom heeft de provincie Overijssel
op de N739 in Beckum de hoeveelheid verkeer geteld. En volgens
de verwachting is het verkeer door Beckum ook afgenomen. Zowel
het autoverkeer als wel het vrachtverkeer op de N739 is
afgenomen. De telling is nog vroeg na opening van de N18 en zal
daarom in april/ mei 2019 nog een keer gedaan worden voor een
definitief beeld over de hoeveelheid verkeer.
In februari 2018 hebben de colleges van Enschede en Hengelo het
historische besluit genomen om samen één poppodium voor de
regio Twente te financieren. Een half jaar later, in september

Sander
Schelberg

Gerard Gerrits

Bas van
Wakeren

Datum

Nr.

Onderwerp
poppodia van Twente

Besluit

5-2-2019

B07

Instemmen met de bijgaande (concept) brief aan
de raad over de uitlijning van het proces kadernota
2020-2023.

5-2-2019

B08

2328837 - Raadsbrief
over de uitlijning van het
proces kadernota 20202023
2323271 - Vaststellen
LHBT-beleid 'Anders is
ook gewoon' 2019-2022

5-2-2019

B09

In te stemmen met de informerende raadsbrief en
deze vervolgens voor te leggen aan de
gemeenteraad.

5-2-2019

B10

2329705 - Raadsbrief ter
informatie: Concept
planning projecten
openbare ruimte rondom
stadskantoor
2330365 - Informerende
brief aan Raad inzake
Uitspraak College van
Beroep voor het
bedrijfsleven inzake
parkeergarage De Beurs

29-1-2019
1 week
niet
openbaar

A02

2255793 - Uitkomst
vergelijkend locatieonderzoek voor
huisvesting Oyfo

Het college van B&W:
1. spreekt de voorkeur uit voor huisvesting van
Oyfo op het Hazemeijerterrein op basis van de
resultaten uit het vergelijkend onderzoek;
2. informeert de raad via bijgevoegde raadsbrief
over de definitieve locatiekeuze en actuele stand
van zaken;
3. besluit met het voorbehoud dat, alvorens tot
ondertekening van de vierpartijenovereenkomst en
tot beschikking van de subsidies wordt
overgegaan, aan de volgende twee voorwaarden is

1. Het Meerjarenplan LHBTi+ 'Anders is ook
gewoon' 2019-2022 vaststellen.
2. Het ministerie van OCW informeren door middel
van bijgaande brief.
3. De gemeenteraad informeren door middel van
bijgaande brief.

De gemeenteraad te informeren over de uitspraak
van het College van Beroep voor het bedrijfsleven
inzake parkeergarage De Beurs middels bijgaande
brief aan de gemeenteraad
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2018, is het eerste bovenstedelijke poppodium van Nederland
gelanceerd onder de naam Metropool | poppodia van Twente. Met
een nieuwe huisstijl, website en een uitgebreide, sterke
programmering.
2018 was een overgangsjaar waarin verschillende stappen zijn
gezet om de basis te leggen voor een succesvol poppodium van
Enschede en Hengelo voor Twente. De colleges van B en W van
beide gemeenten hebben hierover een informerende brief
gestuurd naar de gemeenteraden.
De raad wordt per brief een procesvoorstel gedaan voor de
totstandkoming van de kadernota 2020 - 2023.

Portef.h.

Mariska ten
Heuw

Gemeente Hengelo gaat voor de periode 2019-2022 een nieuwe
samenwerkingsperiode aan met het ministerie van OCW op het
gebied van Regenboogbeleid. Wij hebben hiervoor een
intentieverklaring ondertekend. In samenspraak met een aantal
samenwerkingspartners hebben we aansluitend het Meerjarenplan
'Anders is ook gewoon' voor de periode 2019-2022 geschreven.
In dit plan wordt beschreven waar de aandacht van het LHBTi+beleid de komende jaren op komt te liggen en op welke manier wij
uitvoering willen geven aan dit beleid. Na vaststelling door het
college bieden wij ons plan aan aan het ministerie van OCW en
informeren tevens de gemeenteraad.
Raadsbrief over de (concept) planning projecten van openbare
ruimte rondom stadskantoor

Claudio
Bruggink

De gemeente Hengelo heeft hoger beroep ingesteld tegen de
uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 21 september 2017
met betrekking tot het algemeen belangbesluit als bedoeld in
artikel 25h vijfde lid van de Mededingingswet inzake
parkeergarage de Beurs. Het College van Beroep voor het
bedrijfsleven heeft op 18-12-2018 uitspraak gedaan inzake het
hoger beroep De Beurs. Het college heeft de gemeenteraad
hierover geïnformeerd en over de vervolg stappen die het college
gaat nemen naar aanleiding van de uitspraak van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven.
Niet openbaar tot vrijdag 1februari Dan is gezamenlijke
ondertekening en persmoment

Gerard Gerrits

Voor de huisvesting van Oyfo is een tweetal locaties in beeld: het
Dikkerscomplex /Wilhelminaschool enerzijds en het
Hazemeijerterrein anderzijds. Uit een vergelijkend onderzoek,
waarbij gekeken is naar de volgende punten:
- of huisvesting conform het Programma van Eisen van Oyfo
mogelijk is;
- of realisatie op korte termijn haalbaar is;

Gerard Gerrits

Bas van
Wakeren

Datum

Nr.

Onderwerp

29-1-2019
1 week
niet
openbaar

A06

2246262 - Aanvraag
subsidie Stichting
Schouwburg Hengelo
2018-2019

Besluit
voldaan:
a. Oyfo verkoopt de Wilhelminaschool voor
minimaal € 748.210 (overeenkomstig het
leningdeel I plus de verschuldigde achterstallige
rente) en lost de lening die de gemeente aan Oyfo
heeft verstrekt in zijn geheel af, zodat de
Wilhelminaschool vrij van hypotheek wordt
geleverd;
b. De raad heeft ingestemd met het voorstel om in
afwijking van de beleidsregels accoord te gaan met
een huurgarantie voor een periode van 20 jaar.
4. constateert, dat aan de overige voorwaarden is
voldaan en neemt in dat kader kennis van:
a. de projectbegroting, die bestaat uit het
investeringsvoorstel, dat inzicht verschaft in de
investeringen, die minimaal noodzakelijk zijn om
huisvesting van Oyfo op het Hazemeijerterrein
mogelijk te maken
b. het dekkingsoverzicht, dat een overzicht van de
financiële inbreng van de partijen weergeeft de
sluitende meerjarenbegroting van Oyfo.
5. besluit tot toekenning van de volgende
subsidies:
a. de Vrienden van BOEi een eenmalig subsidie van
€ 1.260.000 toekennen ter dekking van de kosten
voor de modernisering, instandhouding en
verbetering van de panden t.b.v. de huisvesting
van Oyfo op het Hazemeijercomplex;
b. Oyfo een eenmalig subsidie van € 1.500.000
toekennen ter dekking van de museale
inrichtingskosten en de verhuiskosten;
6. neemt kennis van het Programma van Eisen, de
projectstructuur en notitie “de kunst van
inventiviteit” over de nieuwe verhaallijnen voor
Oyfo
7. De raad voor te stellen:
A. De raad neemt kennis van de afwaardering van
de boekwaarde van de Wilhelminaschool bij
verkoop door Oyfo en stemt in met de structurele
dotatie van de kapitaallasten in de algemene
reserve tot 01-04-2041 ter compensatie van dit
eenmalige nadeel.
B. De raad stemt in afwijking van de beleidsregels
in met een huurgarantie voor Oyfo aan BOEi voor
een periode van 20 jaar.
Het college besluit:
1. Aan Stichting Schouwburg Hengelo voor 2019
een subsidie toekennen van maximaal €
1.287.263,00 op grond van:
- artikel 2, lid 1f van de Algemene
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- of met een eenmalige extra bijdrage van de gemeente van €
1.750.000 de huisvestingsopgave realiseerbaar is en
- of de hieruit voor Oyfo voortvloeiende nieuwe huisvestingslasten
structureel binnen hun begroting past.
Voor alle punten geldt, dat de locatie Hazemeijer positiever scoort
dan de locatie Dikkerscomplex/Wilhelminaschool.
Op basis van die resultaten spreekt het college zich uit voor
huisvesting van Oyfo op het Hazemeijercomplex.
Hier werden van gemeentezijde drie voorwaarden aan gekoppeld,
alvorens tot een overeeneenstemming met betrokken partijen te
komen en tot beschikking van de subsidie over te kunnen gaan:
1. De gemeente beschikt over het investeringsvoorstel van BOEi,
waaruit blijkt welke investeringen minimaal noodzakelijk zijn om
huisvesting van Oyfo op het Hazemeijerterrein mogelijk te maken;
2. Oyfo verkoopt de Wilhelminaschool voor minimaal €
747.998(overeenkomstig de hoogte van het leningdeel I plus de
verschuldigde achterstallige rente) en Oyfo lost de lening die de
gemeente aan Oyfo heeft verstrekt in zijn geheel af, zodat de
Wilhelminaschool vrij van hypotheek wordt geleverd.
3
De gemeente ontvangt van Oyfo een sluitende
meerjarenbegroting , waarin duidelijk staat aangegeven dat de
toekomstige huisvestingslasten én servicekosten door Oyfo
gedragen kunnen worden.
Inmiddels is aan alle drie voorwaarden voldaan en kan dus
worden begonnen met de uitvoering van het project “Huisvesting
van Oyfo op het Hazemeijercomplex”. De planning is er op
gericht, dat in 2020 de verhuizing naar de nieuwe locatie plaats
kan vinden.

---

Portef.h.

Bas van
Wakeren

Datum

Nr.

Onderwerp

29-1-2019
1 week
niet
openbaar

A07

2325423 - Raadsvragen
over subsidie Lithium
Werks

29-1-2019
1 week
niet
openbaar

B05

2324033 - Ontslag leden
van de commissie voor
de bezwaarschriften

Besluit
subsidieverordening (Asv) in samenhang met
- de uitvoeringsregeling Culturele
kernvoorzieningen 2019.
2. Het subsidiebedrag 2019 splitsen in:
a. een subsidie van € 496.586,00 bestemd voor
gebouwgerelateerde lasten en
b. een subsidie van € 790.677,00 bestemd voor de
overige exploitatielasten (programmering).
3. Op grond van artikel 11, lid 2 en 3 van de Asv
75% van het subsidiebedrag (€ 965.448)
bevoorschotten in 2 termijnen:
- een bedrag van € 482.724,00 voor 1 maart 2019,
onder voorwaarde dat de stichting voor die datum
een liquiditeitsbegroting 2019 indient
- een bedrag van € 482.724,00 voor 1 juli 2019.
4. Aankondigen dat het college voornemens is om
de subsidieaanvraag 2020 van de stichting te
weigeren, omdat er geen zicht is op een
toekomstbestendige exploitatie van de schouwburg
van Hengelo door de stichting;
5. Het bestuur en de raad van toezicht van de
stichting schriftelijk op de hoogte stellen van dit
besluit met de bijbehorende
subsidieverleningsbeschikking, nadat dit besluit
eerst mondeling is toegelicht in een bestuurlijk
overleg met de stichting.
6. De raad bij de jaarrekening 2018 voor te stellen
het bedrag dat beschikbaar is in 2018 voor het op
orde brengen van het gebouw, in casu €
538.000,00, reserveren en storten in een specifiek
hiervoor te vormen bestemmingsreserve.
De raadsvragen van de SP fractie met bijgevoegde
brief beantwoorden.

Het college besluit:
1. De heer O. Cetin, mevrouw F.M.J. Engbers Poort, de heer R. Orie, de heer T. Paalman, de heer
L.P.V.A. Roijakkers en de heer J. Teesink met
ingang van 1 februari 2019 eervol te ontslaan als
lid van de commissie voor de bezwaarschriften en
hen te bedanken voor hun (langdurige)
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Portef.h.

De fractie van de SP heeft vragen gesteld over het proces rond
het bedrijf Lithium Werks en de ondernemer Kees Koolen. Met
deze brief beantwoordt het college de vragen van de SP, maar
geeft het college aan de hand van de vragen ook de hele
gemeenteraad meer informatie vanuit de invalshoek van de
gemeente op het nog lopende proces. Het college benadrukt het
borgen van de overheidsbelangen, zoals het juist aanwenden van
de met publiek geld verstrekte lening. En tegelijkertijd wil het
college ook focussen op de grote kansen die er nog steeds zijn,
wellicht in een iets lager tempo, om de ambities voor economische
versterking en energietransitie in Twente waar te maken.

Claudio
Bruggink

De voorzitters en de (plaatsvervangende) leden van de commissie
voor de bezwaarschriften worden benoemd voor een periode van
vier jaar en kunnen daarna nog eenmalig worden benoemd voor
vier jaar. De aftredende voorzitters en de aftredende leden van de
commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is
voorzien. De voorzitters en een aantal leden van de commissie
van de commissie voor de bezwaarschriften hebben de maximale

Sander
Schelberg

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
werkzaamheden als lid van de commissie voor de
bezwaarschriften;
2. De heer D. Voorintholt, mevrouw E.C. Odenthal
en de heer A.J. Afink per 1 februari 2019 eervol te
ontslaan als lid en voorzitter van de commissie
voor de bezwaarschriften en hen te bedanken voor
hun (langdurige) werkzaamheden als lid en
voorzitter van de commissie voor de
bezwaarschriften.

Aldus vastgesteld,
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zittingsduur bereikt. Inmiddels zijn er nieuwe voorzitters en leden
van de commissie benoemd. Om die reden worden de zittende
leden eervol ontslagen.

Portef.h.

