Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 26 maart 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
26-3-2019

Nr.
A01

Onderwerp
2339110 Voorbereidingskrediet Lange
Wemen

Besluit
Het college besluit:
1. Een voorbereidingskrediet inrichting openbare ruimte
Lange Wemen beschikbaar te stellen van € 150.000,2. De voorbereidingskosten te dekken uit de beschikbare
middelen binnen de grondexploitatie Lange Wemen.

26-3-2019

A04

26-3-2019

B01

2353569 - Uitvoering motie
'iedereen thuis in een
zorgbuurthuis'
2341526 - Aanvraag
voorbereidingskrediet relinen
gedeelte transportriool.

De raad met bijgevoegde brief te informeren over de
uitvoering van de motie 'iedereen thuis in een
zorgbuurthuis'
Het college besluit:
- Een voorbereidingskrediet van € 30.000,-- beschikbaar te
stellen voor de relining van een deel van het vuilwatertransportriool;
- Dit krediet te dekken middels de voorziening riolering. In
het gemeentelijk rioleringsplan 2018-2022 is hier rekening
mee gehouden.

26-3-2019

B02

2345809 - Uitvoering
riool/straatwerkzaamheden
gedeelte Buitenweg.

Het college besluit:
1. de huis- en kolkaansluitingen en de asfaltverharding in
een deel van de Buitenweg te vervangen
2. de kosten ad. € 180.000,-- te dekken uit het restant
krediet (€ 305.000,--) van de rioolvervanging in de
Ketelstraat
3. het resterende deel zijnde € 125.000,-- vloeit terug in
de voorziening riolering.

26-3-2019

B03

2348167 - Besluit inzake
aanpassen riolering
Dijksweg.

Het college besluit:
1. Een krediet van € 154.000,-- beschikbaar te stellen voor
rioleringswerkzaamheden aan de Dijksweg.
2. Dit krediet te dekken middels de voorziening riolering.
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Publieksvriendelijke samenvatting
Om de plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte in het project
Lange Wemen verder uit te werken is het noodzakelijk dat het college een
voorbereidingskrediet ter beschikking stelt.
Hierdoor kunnen de plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte
verder worden uitgewerkt in de richting van een definitief ontwerp. Op basis
van dit definitief ontwerp kunnen de kosten voor uitvoering in beeld worden
gebracht met bijbehorende dekkingsbronnen.
Het definitieve plan met bijbehorende kosten en dekkingsbronnen zal
vervolgens ter goedkeuring aan het college en raad worden voorgelegd
voor het ter beschikking stellen van een uitvoeringskrediet.
Het college informeert de raad over de stand van zaken rond de uitvoering
van motie "Iedereen thuis in een zorgbuurthuis"

Portef.h.
Gerard Gerrits

Het vuilwater-transportriool is eind jaren zestig van de vorige eeuw
aangelegd. Inspektie heeft aangetoond dat de kwaliteit van de rioolbuizen
slecht is. In 2016/2017 is een deel gelegen in de Landmansweg tussen de
Deurningerstraat en Timmersweide gerenoveerd. Voorgesteld wordt om nu
het deel tussen Timmersweide en sportpark "'t Wilbert" (circa 1500 meter)
te relinen. Bij relinen wordt van binnenuit een kunststof kous aangebracht.
Deze kous geeft het riool zijn oorspronkelijke sterkte terug. Voor de
voorbereiding wordt een krediet van € 30.000,-- gevraagd.
De rioolwerkzaamheden aan de Ketelstraat e.o. zijn afgerond en
opgeleverd. De riolering in de aangrenzende Buitenweg was geen
onderdeel van dit project omdat deze riolering zich nog in een goede staat
bevindt (m.u.v. de huis- en kolkaansluitingen). Teneinde werk met werk te
kunnen maken en zodoende kosten te besparen, worden deze aansluitingen
nu wel vervangen. Omdat bij de vervanging van de huis- en
kolkaansluitingen de bestaande (slechte) asfaltverharding verwijderd moet
worden, wordt deze vervangen door gebakken klinkers die zijn vrijgekomen
bij de rioolwerkzaamheden aan de Adamsweg.
Van het beschikbaar gestelde krediet van de rioolvervanging Ketelstraat e.o.
resteert op dit moment
€ 305.000,-- Dit restant wordt nu ingezet voor de vervanging van de oude
huis- en kolkaansluitingen in het deel van de Buitenweg tussen de
Ketelstraat en de Oelerweg.
Met de monumentencommissie en de Stichting Tuindorp zal hierover
overleg worden gevoerd. Aanwonenden zullen middels een inloopavond
worden geïnformeerd.
Een deel van de Dijksweg (tussen de Johannes Vermeerstraat en Dijksweg
24) wordt opnieuw ingericht. Aan dit deel van de Dijksweg bevindt zich een
pompput die aan vervanging toe is. Zowel de betonnen put als de
elektromechanische installatie bevinden zich in een slechte staat.

Mariska ten
Heuw

Bas van Wakeren

Mariska ten
Heuw

Mariska ten
Heuw

Datum

Nr.

Onderwerp

26-3-2019

B05

2348600 - Politieke markt
over inzet taalmeter en
laaggeletterdheid

19-3-2019
1 week niet
openbaar

A01

2350471 - Aangepast
voorstel budgetoverheveling
extra middelen
kinderamoede

19-3-2019
1 week niet
openbaar

A02

19-3-2019
1 week niet
openbaar

B01

19-3-2019
1 week niet
openbaar

B02

19-3-2019
1 week niet
openbaar

B03

2345941 - Raadsvragen over
extra middelen ter
bestrijding van
kinderarmoede te willen
gebruiken voor
kinderparticipatie
2351420 - Oprichting
Stichting Partnersteden
Hengelo-Emsdetten

2341531 - Brief m.b.t.
ongelijke behandeling HVV
Hengelo t.o.v.
zusterverenigingen in
hengelo
2346818 - Nieuwbouw VSO
aan de Bandoengstraat

Besluit

het college besluit:
De gemeenteraad via bijgaande brief te verzoeken een
politieke markt te organiseren over laaggeletterdheid, en
de inzet van de taalmeter in het bijzonder.
De raad middels bijgaande brief, met het oog op de
politieke markt van 27 maart aanstaande, waarin de raad
zich gaat buigen over de vormgeving van een kinder/jeugdraad, en de raadsvergadering van 9 april
aanstaande waarin de raad een besluit neemt over het
Verzamelvoorstel Budgetoverheveling 2018, informeren
over een aanpassing in het voorstel Budgetoverheveling
2018 inzake extra middelen kinderarmoede voor
jeugdparticipatie.
De schriftelijke vragen van Lokaal Hengelo van 1 maart jl.,
over het gebruiken van de extra middelen ter bestrijding
van kinderarmoede voor kinderparticipatie, eveneens
beantwoorden via deze brief.
Het college besluit:
Voor de beantwoording van deze raadsvragen te verwijzen
naar Iris-zaak '2350471' (Aangepast voorstel
budgetoverheveling extra middelen kinderamoede)
Het college besluit:
1. het besluit hieromtrent van 5 februari 2019 (2308259 Ontwerpbesluit oprichting Stichting Hengelo-Emsdetten) in
te trekken
2. in te stemmen met de oprichting van de stichting de
‘Stichting Partnersteden Hengelo– Emsdetten’ evenals met
de inhoud van de voorgelegde oprichtingsakte;
3. éénmalig € 2500 vrij te maken uit de begroting 2019
(post regionale en internationale samenwerking) om de
startkosten te dekken;
4. de raad middels bijgaande brief informeren.
Het college besluit de ingekomen brief van de Stichting tot
steun HVV Hengelo te beantwoorden middels bijgevoegde
antwoordbrief.
De locatie van het voormalige Gildecollege aan de
Bandoengstraat aan te wijzen als locatie voor de
nieuwbouw van het VSO van Attendiz;
Aan te gaan de realisatieovereenkomst met de stichting
Attendiz over de voorbereiding van de nieuwbouw van het
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Publieksvriendelijke samenvatting
Ter plaatse van dit deel van de Dijksweg wordt afvalwater door middel van
twee persleidingen geloosd op het betonnen vrijverval riool. Dit riool bevindt
zich in een erg slechte staat. Dit deel dient te worden gerilined.
Hierbij wordt een kunststof kous in de riolering aangebracht waardoor de
riolering zijn oorspronkelijke sterkte terug krijgt. De beide aansluitingen
van de persleidingen op de rioolbuis worden ook vernieuwd.
Het college informeert de Raad in bijgaande brief over de werkwijze van de
taalmeter onder uitkeringsgerechtigden. De taalmeter geeft een indicatie of
iemand laaggeletterd is. Het college vraagt aan de Raad om zich daarover
te laten informeren in een politieke markt.
De gemeenteraad wordt met een brief geïnformeerd over een aanpassing in
het voorstel Budgetoverheveling 2018 inzake extra middelen kinderarmoede
voor jeugdparticipatie.
Via deze brief worden eveneens de schriftelijke vragen beantwoord die
Lokaal Hengelo op 1 maart jl. heeft gesteld over de extra middelen ter
bestrijding van kinderarmoede die het college wil gebruiken voor
kinderparticipatie.

Portef.h.

Mariska ten
Heuw
Mariska ten
Heuw

N.v.t.

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.

Sander Schelberg

Het bestuur van de Stichting tot Steun HVV Hengelo heeft een brief aan het
college gestuurd waarin wordt aangegeven dat HVV Hengelo in hun ogen
wordt achtergesteld ten opzichte van andere voetbalverenigingen. Wij delen
deze mening niet. HVV Hengelo wordt gelijk behandeld aan iedere andere
voetbalvereniging in Hengelo.
De leerlingen van de Attendiz VSO-scholen in Hengelo zijn gehuisvest aan
de Krabbenbosweg en de Sportlaan Driene. Deze locaties voldoen niet meer
aan de huidige eisen. Daarom is in 2017 besloten om nieuwe school te
bouwen voor 140 VSO leerlingen.
De locatie van het voormalige Gildecollege aan de Bandoengstraat is door

Claudio Bruggink

Claudio Bruggink

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
VSO;
De raad door middel van bijgaande brief te informeren.

12-3-2019
1 week niet
openbaar

B02

2324386 Uitvoeringsregeling 2019 tegemoetkoming
onvermijdbaar medisch afval

De Uitvoeringsregeling tegemoetkoming onvermijdbaar
medisch afval 2019 vast te stellen;

12-3-2019
1 week
niet
openbaar

B05

2345474 - Aantrekken 3
geldleningen voor de
duur van 9, 10 en 30
jaar

Instemmen met het aantrekken van:
1) Geldlening € 40 mln., fixe, storting 01-04-2019,
looptijd 30 jaren, rente van maximaal 1,6%
2) Geldlening € 10 mln., fixe, storting 01-04-2019,
looptijd 9 jaren, rente van maximaal 1%
3) Geldlening € 10 mln., fixe, storting 01-04-2019,
looptijd 10 jaren, rente van maximaal 1%
4)
Kasgeldlening € 60 mln., storting op 22-032019, looptijd 10 dagen, rente van maximaal 0%
Besluiten de volgende kasgeldlening te
bekrachtigen:
5) Kasgeldlening € 40 mln. van 28-2-2019 t/m 2203-2019, looptijd 22 dagen, rente -0,39%.

Aldus vastgesteld,
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het college aangewezen als locatie voor de nieuwbouw van deze school. Om
de voorbereiding van deze nieuwbouw op te kunnen starten, werken de
gemeente en het schoolbestuur van Attendiz samen aan de plannen. De
afspraken over deze samenwerking zijn nu vastgelegd in een overeenkomst.
Mensen met een medische indicatie hebben soms te maken met
onvermijdbaar medisch afval, zoals incontinentie- of stomamateriaal. Om te
voorkomen dat zij daardoor te maken krijgen met bovengemiddeld hoge
afvalkosten is bij de invoering van Diftar per 1 januari 2012 door de raad
besloten een financiële tegemoetkoming toe te kennen.
Er is een voortdurende behoefte aan geldmiddelen om
gemeentelijke taken te kunnen uitvoeren. Een deel daarvan lenen
we kort, bedoeld om tijdelijke geldbehoefte voor de duur van 1 of
2 maanden op te lossen. Ons aandeel kort geld lenen was door de
uitvoering van bijzondere projecten, met name het stadhuis en
stadskantoor te hoog geworden. Om in de toekomst niet met een
sterke rentestijging te maken te krijgen besluiten we nu in een
markt met lage lange rente een deel van de behoefte voor 30
jaren te lenen, Daarnaast sluiten we 2 geldleningen af voor 9
respectievelijk 10 jaren.

Portef.h.

Bas van Wakeren

Mariska ten
Heuw

