Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 12 maart 2019
Aanwezig:

Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Gerrits, Ten Heuw, Bruggink, (wethouders),
Hillebrink (locogemeentesecretaris), Boerrigter (locogemeentesecretaris), De Boer (ambtelijke ondersteuning)

Afwezig:

Eshuis (gemeentesecretaris)

Datum
12-3-2019

Nr.
A01

Onderwerp
2345944 - Parkeren
Marktplein

Besluit
1. De brief aan de gemeenteraad vast te stellen en
deze zo spoedig mogelijk na besluitvorming aan de
raad ter beschikking
2. kennis te nemen van de kosten voor het
inrichten van het terrein Beeksteeg en de dekking
daarvan middels het onvoorzien Enschedesestraat
De raadsvragen van de VVD over de aanpak
zorgfraude beantwoorden via bijgaande brief.

12-3-2019

B01

2336491 - Raadsvragen
over aanpak zorgfraude

12-3-2019

B03

2305732 - Evaluatie
Mantelzorgbeleidsscan
gemeente Hengelo 2018

1. Kennis nemen van de resultaten van de
Mantelzorgscan Hengelo 2018, uitgevoerd door
Arcon.
2. De raad informeren door middel van de
bijgevoegde brief.

12-3-2019

B06

2339242 - Geldleningen
aan BNG overdragen aan
woningcorporatie Ons
Huis onder garantie
WSW

12-3-2019

B08

2338626 - Projectplan
Integrale
Cliëntondersteuning in
Twente

Het college besluit:
1. De geldleningen aan de BNG Bank met nummer
3105 en 3106 met een restschuld van samen € 20
miljoen over te dragen aan woningcorporatie Ons
Huis en deze onder de garantstelling van de
Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw te
brengen.
2. De nadelige financiële effecten voor 2019 op te
nemen in de Eerste Beleidsrapportage 2019 en de
meerjarige effecten voor 2020 te verwerken in de
Kadernota 2020.
3. Aan WSW schriftelijk te verklaren dat ze instemt
met een overschrijding van het schuldrestant van
de leningen ten opzichte van de WOZ-waarde van
de onderpanden van Ons Huis in Hengelo.
Het college besluit:
1 in te stemmen met de subsidieaanvraag bij VWS
ten behoeve van het project integrale cliënt
ondersteuning in Twente
2 onder voorbehoud van toekenning subsidie, in te
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Publieksvriendelijke samenvatting
Vanuit de binnenstad zijn vragen gekomen om als tijdelijke
vervanging van het Burg Jansenplein parkeren op het Marktplein
toe te staan. Hier zitten voor en nadelen aan die inzichtelijk zijn
gemaakt ten behoeve van de gemeenteraad.

Portef.h.
Gerard Gerrits

Op 12 februari zijn raadsvragen binnen gekomen van de VVD over
de aanpak zorgfraude. Het college beantwoord deze vragen in
bijgaande brief.
In 2016 heeft Arcon een 0-meting uitgevoerd naar de uitvoering
van het mantelzorgbeleid in de gemeente Hengelo Nu, ongeveer 3
jaar later, heeft Arcon dit opnieuw onderzocht. Daarvoor zijn
interviews afgenomen met onder meer mantelzorgers zelf.
Uit de interviews blijkt dat Hengelo het mantelzorgbeleid op orde
heeft. De geinterviewden vinden Hengelo een sociale gemeente
waar het mantelzorg betreft, zij voelen zich gehoord en gezien.
Het rapport geeft ook aan waar de verbeter- en aandachtspunten
voor de toekomst liggen. Respijtzorg (er even tussen uit) en de
combinatie werk-mantelzorg worden daarbij genoemd. Hier gaan
we de komende tijd met onze samenwerkingspartners aandacht
aan besteden.
De gemeente heeft 2 geldleningen afgesloten bij de BNG Bank.
Deze ontvangen middelen zijn door geleend aan de
woningcorporatie Ons Huis, die ook bezittingen in Hengelo heeft.
Het college besluit de leningen over te dragen aan Ons Huis, die
daarmee een rechtstreekse schuld aan de BNG Bank krijgt. De
gemeente zit dan niet meer tussen deze partijen in en draagt
geen risico meer voor het geval Ons Huis niet meer aan de
betalingsverplichtingen kan voldoen. Het risico wordt dan
gedragen door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, die voor
dit doel is opgericht.

Mariska ten
Heuw

De gezamenlijke gemeenten in Twente dienen een
subsidieaanvraag in bij het ministerie van VWS in het kader van
het Kolploperstraject II integrale clientondersteuning. Er wordt
subsidie gevraagd voor een project van 2 jaar om de
onafhankelijke clientondersteuning (zoals beschreven in de Wmo

Bas van
Wakeren

Bas van
Wakeren

Mariska ten
Heuw

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
stemmen met de in het projectplan beschreven
aanpak en planning.

12-3-2019

B09

Het college besluit:
De Wmo Cliëntenraad conform bijgevoegde brief te
beantwoorden.

12-3-2019

B10

2333474 - Reactie op
adviesaanvraag
Beleidsregels Wmo en
Jeugd 2019
2282464 - Overname
intake m.b.t.
schuldhulpverlening van
Stadsbank Oost
Nederland

12-3-2019

B13

Verlengen opdracht Significant voor begeleiding
project inkoopprofessionalisering.

12-3-2019

B14

2346039 - Verlenging
opdracht
projectbegeleiding
inkoopprofessionalisering
2330467 - Vaststellen
Regeling rechtspositie
burgemeester en
wethouders Hengelo
2019

5-3-2019
1 week
niet
openbaar

A01

2306045 - Projectmatige
aanpak 'Proeftuin de
Nijverheid Aardgasvrij'

De raad voor te stellen:
1. De opdrachtformulering voor de aanpak
‘Proeftuin de Nijverheid Aardgasvrij’ goed te
keuren;
2. De € 100.000 subsidie van de Provincie in te
zetten voor inhuur van een projectleider om verder
uitvoering te geven aan de bestuurlijke opdracht
en een verder uitgewerkte begroting op te stellen.
3. Een nieuwe bestemmingsreserve 'Proeftuin
Nijverheid Aardasvrij' in te stellen;
4. De reeds ontvangen en deels te ontvangen
decentralisatie-uitkering voor de proeftuin groot €
4.246.280 bij begrotingswijzing 19026 te
bestemmen als reserve proeftuin Nijverheid
Aardgasvrij.

De intake schuldhulpverlening per 1 mei 2019
overnemen van de Stadsbank Oost Nederland en
de begroting 2019 bij de 1e bestuursrapportage
2019 overeenkomstig wijzigen. De wijzigingen voor
2020 en verder zullen bij de begroting 2020
worden meegenomen.

Het college besluit:
- De ‘Regeling rechtspositie burgemeester en
wethouders Hengelo 2019’ vast te stellen
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Publieksvriendelijke samenvatting
2015) te optimaliseren zodat er voor alle inwoners van Twente
integrale cliëntondersteuning beschikbaar komt die:
• aansluit bij hun situatie en ondersteuningsbehoefte zodat de
eigen regie, zelfredzaamheid en participatie in de samenleving
wordt gestimuleerd;
• toegankelijk is voor iedereen, en;
• die bij iedereen (inwoners en professionals) bekend is en waar
nodig gebruik van wordt gemaakt.
Het betreft het antwoord op een aantal vragen van de Wmo
cliëntenraad, ter voorbereiding op hun advisering over de
beleidsregels Wmo.

Portef.h.

Het college van B&W van Hengelo wil goede schuldhulpverlening
bieden aan haar inwoners. Het team van BudgetAlert voert dit uit
en biedt inwoners van Hengelo dienstverlening op het gebied van
financiën en het oplossen van schulden. De Stadsbank wordt
ingeschakeld om een schuldregeling rond te krijgen met alle
schuldeisers. Om te voorkomen dat onze inwoners tweemaal hun
verhaal moeten doen, is besloten om de intake
schuldhulpverlening over te nemen van de Stadsbank.
De gemeente Hengelo werkt aan een betere inkoop. De opdracht
voor de projectbegeleiding hiervan wordt verlengd.

Mariska ten
Heuw

Het Rijk heeft een nieuw Rechtspositiebesluit politieke
ambtsdragers vastgesteld. Daarin worden de arbeidsvoorwaarden
voor politieke ambtsdragers zoals burgemeester, wethouders en
raadsleden geregeld. Het college van B&W in Hengelo heeft de
'Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Hengelo
2019' vastgesteld. Daarin zijn lokale arbeidsvoorwaarden als de
verstrekking van ICT-voorzieningen aan politieke ambtsdragers en
de wijze waarop zij onkosten kunnen declareren geregeld.
De wijk de Nijverheid is door het Rijk geselecteerd om als een van
de eerste wijken van Nederland aardgasvrij te worden. Ooit was
de Nijverheid de eerste Hengelose wijk die op het aardgas werd
aangesloten. Nu is het de eerste bestaande wijk die in Hengelo op
een alternatieve manier verwarmt gaat worden. Dit betekent dat
iedere woning een nieuwe verwarmingsbron gaat gebruiken.
Woningcorporatie Welbions gaat een groot aantal woningen
verduurzamen. Ook particulieren worden hiertoe aangemoedigd.
De doelstelling is om tenminste 500 woningen aardgasvrij te
maken. Om dit alles in goede banen te leiden wordt een
projectorganisatie voor de wijk opgezet. De gemeente is 4, 25
miljoen euro toegezegd om de woningeigenaren te compenseren
voor de hoge kosten van het overstappen. Het college heeft
besloten de raad voor te stellen de voorstellen over de
projectaanpak goed te keuren. Het college kan daarna richting de
wijk beginnen met het maken van uitvoeringsplannen. Bij deze
plannen worden ook bewoners betrokken, zij krijgen een eigen
plek in de projectorganisatie.

Claudio
Bruggink

Claudio
Bruggink

Claudio
Bruggink

Aldus vastgesteld,
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