Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 2 april 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
2-4-2019

Nr.
B01

Onderwerp
2330339 - Openbaar
subsidieregister op website uitvoering motie

Besluit
Het college besluit:
1) een openbaar subsidieregister op de website te
publiceren;
2) de raadsbrief vast te stellen.

2-4-2019

B02

2339567 - Concept
verordening
maatschappelijke
ondersteuning 2019

Het college besluit:
1. de concept verordening maatschappelijke ondersteuning
2019 als concept vast te stellen;
2. deze vervolgens voor advisering voor te leggen aan de
Adviesraad Sociaal Domein;
3. en voor inspraak als bedoeld in de Inspraakverordening
vrij te geven voor Hengelose inwoners en overige
belanghebbenden en de periode van inspraak te stellen op
6 weken.

2-4-2019

B03

2339905 - Mandaatbesluit
beschermd wonen en
opvang regiogemeenten
Enschede

2-4-2019

B04

2245646 - Beleidsregels
evenementen gemeente
Hengelo 2019

1. Het college van B&W, respectievelijk de burgemeester
van de gemeente Hengelo, besluiten, ieder voor zover het
de eigen bevoegdheid betreft, het mandaatbesluit
beschermd wonen en opvang regiogemeenten Enschede
vast te stellen.
2. De gemeente Enschede te verzoeken in te stemmen
met de mandaatverlening.
Het college van B&W, respectievelijk de burgemeester van
de gemeente Hengelo, besluiten, ieder voor zover het zijn
bevoegdheid betreft, gelet op het bepaalde in titel 4.3 van
de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 1:8 en
2:24 tot en met 2:26 van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV).

2-4-2019

B05

2302249 - Ontwerp van

Conform bijgaand advies gedurende 4 weken open te
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Publieksvriendelijke samenvatting
Tijdens de behandeling van de Beleidsbegroting 2019-2022 op 6 november
2018 is de motie Openbaar subsidieregister aanvaard (C02-M24). In de
motie is opgedragen om een openbaar subsidieregister op te zetten welke
eenvoudig via de gemeentelijke website toegankelijk is. Dit register wordt
op de website gepubliceerd. Met het register wordt beoogd inzicht en
transparantie te geven in de subsidiestromen van de gemeente aan diverse
organisaties en inwoners. Op deze manier kunnen organisaties, inwoners en
raadsleden snel raadplegen welke instanties subsidiegelden hebben
ontvangen. Twee keer per jaar zal het register op de website worden
geactualiseerd, namelijk in juli van het lopende boekjaar en in februari na
afloop van het boekjaar.
Landelijk zijn er een aantal wijzigingen in de regelgeving WMO 2015. Zo is
er een verandering doorgevoerd in de eigen bijdrage voor een
maatwerkvoorziening en is het stelsel van tegemoetkomingen voor hulp uit
het sociaal netwerk aangepast. Deze landelijke wijzigingen moeten ook
doorgevoerd worden in de lokale regelgeving (verordening
maatschappelijke ondersteuning 2019). Verder zijn er aantal (technische)
wijzigingen aangebracht in de Verordening maatschappelijke ondersteuning.
De conceptverordening wordt nu ter inzage gelegd voor een periode van 6
weken (9 april tot en met 21 mei 2019). Tevens wordt de adviesraad
Sociaal Domein om advies gevraagd.
De gemeente Enschede is op grond van de Wmo aangewezen als
centrumgemeente voor wat betreft de verstrekking van de
maatwerkvoorziening beschermd wonen en maatschappelijke opvang voor
de gemeente Hengelo. De taken op het gebied van maatschappelijke
opvang en beschermd wonen zijn wettelijke vastgelegd in de Wmo 2015.
Om de centrumgemeente in staat te stellen om deze taken uit te voeren, is
het nodig om mandaat te verlenen aan de gemeente Enschede.
De gemeente Hengelo is bezig met het verbeteren van het
evenementenproces. Onderdeel van dat proces is het hebben van duidelijke
regels voor het organiseren van een evenement. In 2016 zijn daarvoor
onder andere beleidsregels opgesteld. Deze regels zijn deels alweer toe aan
een actualisatie omdat we te maken hebben met wijzigingen in landelijke,
maar ook lokale regelgeving. De aanpassingen van de beleidsregels hebben
bijvoorbeeld te maken met aanvullende indieningsvereisten als gevolg van
wijziging van landelijke regelgeving. Op grond van het Besluit Brandveilig
Gebruik en Basishulpverlening Overige Plaatsen gelden aanvullende
indieningsvereisten voor een aanvraag evenementenvergunning. Verder is
het onderdeel van het geluidbeleid dat betrekking heeft op evenementen nu
opgenomen in de beleidsregels, inclusief het podiumplan. Ook zijn nadere
regels over schenken in kunststof bekers tijdens evenementen opgenomen.
Bedrijven moeten voldoen aan wettelijke geluidnormen, die staan in het

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

Bas van Wakeren

Bas van Wakeren

Sander Schelberg

Gerard Gerrits

Datum

Nr.

Onderwerp
aanwijzing van collectieve en
incidentele festiviteiten en
het stellen van voorwaarden
daarbij

Besluit
stellen voor inspraak het ontwerpbesluit op grond van de
artikel 4:2 en 4:3 van de APV:
1) om 7 collectieve festiviteiten en 6 incidentele
festiviteiten per inrichting aan te wijzen waarop de
geluidnormen uit het Activiteitenbesluit niet van
toepassing zijn en;
2) geluidvoorwaarden te stellen aan deze festiviteiten om
onevenredige geluidhinder te voorkomen.

2-4-2019

B06

2350978 - Ontwerp
bestemmingsplan
Buitengebied, Rotersweg 23

Het college besluit:
1. dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu optreden als gevolg van het project
‘bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg 23' en er
daarom geen milieueffectrapport behoeft te worden
opgesteld;
2. in te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan
Buitengebied, Rotersweg 23 (met identificatienummer:
NL.IMR0.0164.BP0124-0201);
3. de gemeenteraad te informeren conform bijgaande
brief;
4. het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg
23, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te
leggen.

2-4-2019

B07

2338487 - Raadsvragen over
individuele studietoeslag

Het college van B&W besluit:
de raadsvragen van Lokaal Hengelo beantwoorden door
middel van de bijgevoegde brief.

2-4-2019

B08

2330016 - Verzoek tot
advisering over aanvraag
aanwijzing lokale publieke
media-instelling door Stg.
Lokale Omroep Henge

De raad voor te stellen:
1. vast te stellen dat de lokale omroep voldoet aan de
eisen die de Mediawet 2008 stelt
2. een positief advies te geven aan het Commissariaat
voor de Media over de aanvraag van Stichting Lokale
Omroep Hengelo voor aanwijzing als lokale publieke
media-instelling voor de gemeente Hengelo.
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Publieksvriendelijke samenvatting
Activiteitenbesluit. Bij festiviteiten is het soms niet goed mogelijk om aan de
geluidnormen te voldoen. Het Activiteitenbesluit geeft daarom de gemeente
de mogelijkheid om dagen aan te wijzen waarop de geluidnormen vanwege
het vieren van festiviteiten niet van toepassing zijn. Het gaat om collectieve
festiviteiten die gelden voor de hele stad (zoals Koningsdag, de Nacht van
Hengelo, Tropical Night e.d.) en festiviteiten van afzonderlijke bedrijven.
Het college is van plan om voor dit jaar collectieve festiviteiten en zes dagen
per bedrijf aan te wijzen waarop de reguliere geluidnormen voor het vieren
van die festiviteiten niet van toepassing zijn. Om onevenredige hinder voor
omwonenden te voorkomen gelden er tijdens de festiviteiten wel
voorwaarden (er mag niet onbeperkt geluid worden gemaakt).
Gedurende 4 weken kan iedereen inspraak leveren op deze plannen. In de
gemeenteadvertentie wordt hierover meer informatie verstrekt.
Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt een rood voor rood
woning op te richten. Voor de gronden die binnen dit plan zijn gelegen geldt
momenteel het bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 2014 dat is
vastgesteld door de raad op 19 april 2016. Het perceel heeft de
bestemming "wonen". Naast vervanging van de reeds bestaande woning
wordt de realisatie van een compensatiewoning in het kader van Rood voor
Rood mogelijk wordt gemaakt. Er zijn twee locaties waar
landschapsontsierende gebouwen worden gesloopt. Op de slooplocatie
Rotersweg 23 wordt 572,3 m2 gesloopt. Op de locatie Stegenhoekweg 12 in
Haaksbergen wordt 385 m2 gesloopt. Totaal wordt er dus 957,3 m2
gesloopt. Ook de overtollige verharding op beide erven zal verwijderd
worden (ter grootte van circa 500 m2). Ter compensatie wordt er een
woningbouwkavel gerealiseerd. Er is een Ruimtelijk Kwaliteitsplan Rood
voor Rood opgesteld met een ruimtelijke onderbouwing voor deze
ontwikkeling. De bovenstaande afspraken zijn op 3 april 2018 vastgelegd in
een exploitatie-overeenkomst Rood voor Rood.
Over het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg 23 is
vooroverleg gepleegd met o.a. provincie en waterschap. De provincie heeft
aangegeven dat het bestemmingsplan past binnen hun ruimtelijk beleid.
Van de overige instanties is geen reactie ontvangen. Het ontwerp
bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg 23 wordt na instemming door
het college gedurende zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn
kan een ieder zienswijzen indienen.
Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over de individuele studietoelage.
Het college heeft de raadsvragen beantwoord. Het college wacht de
landelijke ontwikkelingen af met betrekking tot deze toelage. De minsister
heeft aangegeven dat in het voorjaar hierover meer duidelijkheid komt.
Afhankelijk hiervan onderzoekt de gemeente Hengelo of rekening houdende
met regionale afstemming een aanpassing van de studietoelage moet
plaatsvinden.
Stichting Lokale Omroep Hengelo is in 2014 door het Commissariaat voor de
Media aangewezen als lokale publieke omroep. RadioHengeloTV heeft zo
zendtijd gekregen voor een periode van vijf jaar. De lokale omroepstichting
heeft eind 2018 een aanvraag ingediend om opnieuw een aanwijzing te
krijgen voor de periode 2019-2024. Volgens de Mediawet moet de
gemeenteraad adviseren over de aanvraag, voordat het Commissariaat voor
de Media een beslissing neemt.

Portef.h.

Gerard Gerrits

Mariska ten
Heuw

Datum
2-4-2019

Nr.
B10

Onderwerp
2342793 - Concept
meerjarenplan Gezondheid

2-4-2019

B11

2336623 - Leertuin integraal
werken en privacy

2-4-2019

B12

2352518 - Raadsvragen over
Parkeerplan Binnenstad

2-4-2019

B13

26-3-2019
1 week niet
openbaar

B04

2340902 - Wijzigen
Organisatiebesluit Gemeente
Hengelo
2346725 - Voorstel
besteding middelen
maatschappelijke
begeleiding 2019

Besluit
1. Het concept meerjarenplan Gezondheid vaststellen.
2. De gemeenteraad met bijgaande brief informeren en
voorstellen een politieke markt te (laten) plannen om hen
bij te praten over het actuele gezondheidsbeleid en met
hen - en andere betrokkenen - van gedachten te wisselen
over de voorgestelde speerpunten.
1. de ontwikkelde integrale werkwijze m.b.t. privacy in de
ketensamenwerking van kwetsbare jongeren richting de
arbeidsmarkt vaststellen;
2. deze werkwijze door ontwikkelen voor het hele sociale
domein;
3. de raad informeren over de stand van zaken van de
Leertuin Integraal Werken & Privacy middels bijgevoegde
raadsbrief.

Het college besluit om de raadsvragen van het CDA over
het Parkeerplan Binnenstad met de bijgevoegde brief te
beantwoorden.
Te besluiten tot het voornemen een gewijzigd
organisatiebesluit vast te stellen en dit om advies aan de
ondernemingsraad voor te leggen.
Het college van B&W besluit
1. in te stemmen met de besteding van de middelen voor
maatschappelijke begeleiding van statushouders conform
het bijgaande voorstel.
2. de beleidsbegroting hierop bij de eerste
bestuursrapportage van 2019 aan te passen.

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
Het college stelt het concept meerjarenplan Gezondheid vast en stelt de
raad voor een politieke markt te (laten) plannen om de zienswijze op te
halen over het concept meerjarenplan Gezondheid.

Portef.h.
Bas van Wakeren

Met de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is
het delen van persoonsgegevens een knelpunt, omdat organisaties niet
goed weten wat er wel en niet gedeeld mag worden. Het ontbreekt de
professionals aan een helder en eenduidig kader waarbinnen ze
verantwoord informatie kunnen en mogen delen. Om deze knelpunten goed
te kunnen aanpakken is gestart met het project de Leertuin Integraal
Werken en Privacy.

Mariska ten
Heuw

Het doel van de Leertuin is om met onze interne gemeentelijke afdelingen
en met externe partners een werkwijze te ontwikkelen voor de
ketensamenwerking rond kwetsbare jongeren. Deze moet verantwoord zijn
met betrekking tot de privacy en tegelijkertijd optimale samenwerking
bevorderen.
De raadsfractie van het CDA heeft vragen gesteld over de voortgang van
het Parkeerplan Binnenstad. Het college heeft deze vragen door
bijgevoegde brief beantwoord.
De ambtelijke organisatie van de gemeente Hengelo gaat anders ingericht
worden. Dit voornemen van besluit wordt om advies voorgelegd aan de
ondernemingsraad van de gemeente.
De gemeente krijgt van het rijk extra middelen voor de maatschappelijke
begeleiding van statushouders. Het aantal statushouders is vanaf 2015 sterk
toegenomen. De gemeente Hengelo zet sterk in op integratie van deze
nieuwe inwoners via onder andere de participatieverklaring en begeleiding
naar werk. Daarnaast wordt in het besluit van het college al ingespeeld op
de wijzigingen die minister Koolmees heeft aangekondigd en die vanaf 2021
ingaan. Dit door onder andere een aantal klantmanagers specifiek in te
zetten op deze doelgroep.

Claudio Bruggink
Mariska ten
Heuw

