Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 11 juni 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
11-6-2019

Nr.
A02

Onderwerp
2383535 - Toetsing
berekeningen
Hijschgebouw op het
Marktplein

Besluit
Het college besluit:
1. Stoppen met de uitwerking van de plannen voor het
Marktplein van West8 en Gerard Cornelisse omdat dit niet
uitvoerbaar is binnen de door de raad gestelde
randvoorwaarden
2. De raad door middel van een brief (bijlage 1) te
informeren over het genomen besluit
3. Met de raad in gesprek te gaan over het verdere traject
voor de inrichting van het marktplein

Publieksvriendelijke samenvatting
Nadat de presentatie van de plannen voor de Hijschkamer van West8 en
Gerard Cornelissen geleid hebben tot voldoende vertrouwen bij het college
om door te gaan met deze plannen zijn de financiële onderbouwingen van
de cijfers getoetst door verschillende disciplines binnen de gemeentelijke
organisatie. De conclusie van deze toets, door de verschillende
gemeentelijke vakdisciplines, is dat het door West8 en Gerard Cornelisse
gepresenteerde plan niet binnen de door de raad beschikbaar gestelde
randvoorwaarden kan worden uitgevoerd.

Portef.h.
Bas van Wakeren

11-6-2019

A03

2390269 - Informerende
brief aan de Raad over
nieuw beleid mbt.
Duurzaamheid in de
Breedte

De raad middels bijgaande brief te informeren over
duurzaamheid in de volle breedte zodat deze informatie
kan worden betrokken bij de beraadslagingen over de
Kadernota 2020-2023

Het college verstrekt de raad nadere informatie over de in de concept
Kadernota 2020-2023 opgenomen beleidsvoornemens rondom
duurzaamheid in de breedte. Dat wil zeggen meer dan alleen
energiebesparing en gebouwen aardgasvrij maken. Hiervoor is extra geld
nodig. Bij de beraadslagingen over de Kadernota is het uiteindelijk aan de
raad om te bepalen of en zo ja hoeveel extra geld hiervoor beschikbaar
komt.

Claudio Bruggink

11-6-2019

A04

2390765 - Concept
kadernota 2020-2023:
Update financieel
perspectief n.a.v.
meicirculaire 2019

Instemmen met bijgaande raadsbrief

Het college heeft de concept Kadernota 2020-2023 medio mei aan de raad
verzonden. Inmiddels is de meicirculaire 2019 van het gemeentefonds
gepubliceerd en doorgerekend. Met deze raadsbrief wordt de raad
geïnformeerd over de financiële effecten. De meicirculaire heeft in 2020 een
positief effect van circa € 1 miljoen en in 2023 een structureel nadelig effect
van bijna € 1,1 miljoen. Hierdoor is het financieel perspectief (nog zonder
geld voor nieuw beleid) in alle jaren negatief. Het college wil graag tijdens
de politieke markt van 12 juni met de raad in gesprek hoe dit tekort gelost
kan worden.

Mariska ten
Heuw

11-6-2019

B01

2388997 - Jaarverslag en
jaarrekening 2018
gemeente Hengelo

De Raad voor te stellen:
1. Het jaarverslag 2018 van de gemeente Hengelo vast te
stellen en de daarin opgenomen toelichting, analyses,
conclusies en aanbevelingen, te aanvaarden als
verantwoording van het college over het gevoerde beleid
en beheer in 2018;
2. Het batige resultaat te bestemmen conform het voorstel
in hoofdstuk 4.

Het college van B&W heeft het jaarverslag en de jaarrekening over 2018
opgesteld en biedt deze stukken ter vaststelling aan de gemeenteraad. In
de programmarealisatie van het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd
over de inhoud van het gevoerde beleid en beheer. In de jaarrekening
wordt verantwoording afgelegd over de financiën, die daarmee gemoeid
waren. De jaarrekening sluit met een batig saldo van ruim €12,2 miljoen.
Dit overschot bestaat voor een groot deel uit bedragen die de komende
jaren alsnog uitgegeven moeten worden. Uiteindelijk resteert er ongeveer
€ 5,1 miljoen. Hiervan wordt voorgesteld dit toe te voegen aan de algemene
reserve.

Mariska ten
Heuw

11-6-2019

B02

2381399 - Uitbreiding uren
voorschool

1. Het aanbod van uren voor de voorschool voor
doelgroeppeuters uit te breiden naar 16 uur per week per
1 januari 2020 gedurende de schoolweken.
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Per 1 augustus 2020 zijn wij wettelijk verplicht om doelgroeppeuters
(peuters met een achterstand in (taal)ontwikkeling), tussen de 2,5 en 4 jaar
oud in anderhalf jaar tijd een aanbod te doen van 960 uur voor- en

Claudio Bruggink

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
2. Het aanbod van uren voor de voorschool voor reguliere
peuters uit te breiden naar 8 uur per week per 1 januari
2020 gedurende de schoolweken.
3. Deze uitbreiding van uren op te nemen in de
uitvoeringsregeling voorschool Hengelo 2020.
4. In het najaar van 2019 op een aantal locaties van de
voorschool, als pilot, alvast te starten met een uitbreiding
naar 8 uur voor reguliere peuters en 16 uur voor
doelgroeppeuters per week.
5. De gemeenteraad te informeren met bijgaande brief.

Publieksvriendelijke samenvatting
vroegschoolse educatie (vve). Dit komt neer op 16 uur vve per week, bij
een aanbod gedurende de schoolweken. Nu krijgen doelgroeppeuters 10
uur vve per week en alle peuters 5 uur per week. Door deze wetswijziging
moeten wij het aanbod voor de Hengelose peuters aanpassen. Vanaf 1
januari 2020 wordt er al de mogelijkheid geboden voor aanbieders van de
voorschool om 16 uur vve voor doelgroeppeuters aan te bieden en 8 uur
voor alle peuters. Deze wijziging wordt opgenomen in de
uitvoeringsregeling subsidie voorschool Hengelo 2020. Daarnaast wordt op
een aantal locaties van de voorschool in het najaar al proefgedraaid met de
nieuwe uren. De ervaringen van deze pilot kunnen worden meegenomen
voor de verdere invoering in 2020.

Portef.h.

11-6-2019

B03

2385514 - Ondertekening
Samenwerkingsovereenko
mst Tiny Forest

Het college besluit:
- de samenwerkingsovereenkomst Tiny Forest aan te
gaan.

Het college is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het IVN.
Partijen zullen zich samen gaan inspannen om komende jaren twee Tiny
Forests binnen de gemeentegrenzen aan te leggen. Een Tiny Forest is een
dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit bos is niet
alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren,
maar ook voor mensen. Kinderen leren in het buitenlokaal over de
Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en
gezonde plek.

Claudio Bruggink

3-6-2019
1 week niet
openbaar

A03

2384425 - Aanbieden
mobiliteitsplan
personeel voor
politieke markt

Het college besluit:
- het concept mobiliteitsplan woon-werk vast te
stellen;
- dit met bijgaande brief aan te bieden aan de
gemeenteraad.

De gemeente Hengelo verhuist begin 2020 terug naar de
binnenstad. Het college heeft de gemeenteraad een concept
mobiliteitsplan woon-werk aangeboden. Het college is van plan
om eind 2019 een definitief plan woon-werkvervoer vast te
stellen.

Claudio
Bruggink

3-6-2019
1 week niet
openbaar

A04

2329772 - Verzoek tot
instemming liquidatie
Wijkcentrum 't
Vogelkwartier

Het college besluit:
1. In te stemmen met de liquidatie van de
Stichting Wijkcentrum ’t Vogelkwartier;
2. Uit het liquidatiesaldo van €25.000 een
schenking van €5.000 aan de nieuwe Stichting ’t
Vogelkwartier te doen;
3. Het resterende saldo €20.000 te reserveren
t.b.v. herstelwerkzaamheden voor de twee
speeltuinen;
4. Het tekort van €28.300, voor plaatsen nieuwe
toestellen en resterend deel
herstelwerkzaamheden, beschikbaar te stellen uit
de begrotingspost Onvoorzien;.
5. De speeltuinen met toestellen toe te voegen aan
de arealen en het betreffende onderhoud jaarlijks
op te nemen in de arealennota.

Het bestuur van de Stichting Wijkcentrum ’t Vogelkwartier heeft
het beheer over twee speeltuinen: de speeltuin aan de
Leeuwerikstraat en de speeltuin aan de César Franckstraat. Het
bestuur vindt de verantwoordelijkheid voor beide speeltuinen te
zwaar geworden. Het bestuur heeft daarom besloten de Stichting
Wijkcentrum ’t Vogelkwartier op te heffen. Er wordt een nieuwe
stichting opgericht en de speeltuinen worden overgedragen aan de
gemeente. Beide speeltuinen hebben een achterstand in
onderhoud.
Het zogeheten batig liquidatiesaldo bij opheffing van de Stichting
Wijkcentrum 't Vogelkwartier bedraagt rond de € 25.000.
Het bestuur van de Stichting stelt het college voor om een deel
van dit liquidatiesaldo (€5.000) te schenken aan het nieuwe
bestuur, en het grootste deel van het saldo (€20.000) te besteden
aan herstelwerkzaamheden voor de speeltuinen. Gildebor heeft de
herstelwerkzaamheden geraamd op € 23.300. Er is dus nog €
3.300 extra nodig.
In de speeltuin aan de Leeuwerikstraat zullen lege plekken vallen,
omdat er speeltoestellen zijn afgekeurd en niet meer te repareren.
Het college wordt gevraagd om € 25.000 beschikbaar te stellen
voor vervanging van (een deel) van de te verwijderen toestellen.
Voorgesteld wordt om dit bedrag, samen met de nog benodigde
€3.300 voor herstelwerkzaamheden, te dekken uit de
begrotingspost ‘Onvoorzien’.

Mariska ten
Heuw
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Datum
3-6-2019
1 week niet
openbaar

Nr.
B04

Onderwerp
2332261 - Verzoek
opneming in het Plan
van Scholen 20202022 ExpeditieWijz

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting

Het college besluit de raad voor te stellen :
1. een plan van nieuwe scholen basisonderwijs vast
te stellen ex artikel 74 van de Wet op het primair
onderwijs voor de periode 2020-2022;
2. in het plan op te nemen de door de Stichting
Expeditiewijz verlangde basisschool op algemeen
bijzondere grondslag;
3. de Minister van Onderwijs Cultuur en
Wetenschappen (OC&W) en de aanvrager van het
besluit op de hoogte stellen.

Voor 1 februari is een aanvraag ontvangen om een nieuwe
basisschool in Hengelo op te richten. Een aanvraag van de
Stichting ExpeditieWijz op algemeen bijzondere grondslag. Om op
het plan van nieuwe scholen terecht te komen, dient een
aanvrager aan te tonen dat voldoende leerlingen de school zullen
bezoeken. Dit gebeurt op grond van een leerlingenprognose. De
aanvraag van Stichting ExpeditieWijz voldoet aan de vereisten,
waardoor de school wordt opgenomen op het plan van scholen
2020-2022. De Minister besluit vervolgens voor 1 januari over het
plan van scholen.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

De gemeente krijgt tenslotte de verplichting om een geschikt
gebouw beschikbaar te stellen, zodat de school kan starten in een
schooljaar in de planperiode 2020-2022.
03-6-2019
1 week niet
openbaar

B07

2385573 - Opzeggen
deelname Burgernet

De deelname door Gemeente Hengelo aan Burgernet
opzeggen per 1-1-2020.

28-5-2019
2 week niet
openbaar

A01

2369577 - Eerste
Beleidsrapportage
2019 Berap

28-5-2019
2 week niet
openbaar

A03

2368599 Uitvoeringskrediet
openbare ruimte Lange
Wemen

De raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met de Eerste Beleidsrapportage
2019;
2. de begroting 2019 te wijzigen op basis van het
overzicht financiële afwijkingen
3. in te stemmen met de volgende in de
begrotingswijziging opgenomen mutaties in de
reserves:
a. Onttrekking Reserve Bodemsanering voor €
50.000
b. Lagere onttrekking aan de Reserve
Onderwijshuisvesting voor € 17.176
c. Onttrekking Algemene Reserve voor € 2.452.761
Het college besluit de raad voor te stellen:
1. kennis te laten nemen van het definitief
ontwerp van het project 'herinrichting openbare
ruimte Lange Wemen'
2. in te stemmen met het verlenen van een krediet
groot € 3.719.000,- voor de realisatie van het
project 'herinrichting openbare
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Sinds jaren neemt de gemeente Hengelo deel aan Burgernet. Het
instrument wordt hoofdzakelijk ingezet voor vermissingen.
In Twente maakt alleen de politie, overigens minimaal, gebruik van
Burgernet en het aantal deelnemers onder de inwoners is laag. In de
afgelopen tijd zijn er diverse ontwikkelingen geweest die de deelname aan
Burgernet overbodig hebben gemaakt.
De politie en de gemeente Hengelo hebben zelf diverse manieren om in
contact te komen met burgers namelijk via social media, burgerpanels,
dorps/wijkraden, whatsapp groepen etc. Ook heeft de politie sindskort het
Webcareteam. Via deze kanalen wordt een veel grotere doelgroep bereikt
dan enkel via Burgernet.
Daarom heeft het college van Burgemeester & Wethouders van Hengelo
besloten per 1 januari 2020 te stoppen met de deelname aan Burgernet.
Met de eerste beleidsrapportage rapporteert het college
tussentijds over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de
uitvoering van de begroting 2019. Met name de verwachte
tekorten bij Jeugd bepalen het beeld van deze beleidsrapportage.
Per saldo resteert er na deze Eerste Beleidsrapportage met een
nadelig saldo van € 1,4 miljoen een begrotingstekort 2019 van
eveneens € 1,4 miljoen.

Sander Schelberg

De inrichting van de openbare ruimte en de tijdelijke
parkeerplaats maakt onderdeel uit van het project Lange Wemen.
Het krediet dat ter beschikking wordt gesteld is noodzakelijk voor
de inrichting van de openbare ruimte rondom het nieuwe stadhuis
en het evenementenplein( Burgemeester Jansenplein). De
inrichting van de openbare ruimte sluit aan bij het kwaliteitsniveau
van het project Enschedesestraat wat betreft het soort bestrating
en de cortenstalen goten en andere elementen. Bij de inrichting

Gerard Gerrits

Mariska ten
Heuw

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
ruimte Lange Wemen' en de tijdelijke inrichting
van de tijdelijke parkeerplaats op het
Kloosterhofterrein
3. in te stemmen met het dekken van het krediet
van 3.719.000,- door;
een bijdrage uit de grondexploitatie van
€1.521.111,een bijdrage uit het budget Binnenstad van €
1.522.889,een bijdrage uit de parkeeropbrengsten van €
675.000.4. De raad voor te stellen een extra voorziening
van €387.748,- te treffen voor de grondexploitatie
Lange Wemen en deze te dekken uit de reserve
grondexploitaties
5. de raad voor te stellen een bedrag van €
250,000,- terug te storten vanuit de Reserve
Dekking Kapitaalasten naar de grondexploitatie
Lange Wemen
6. de raad voor te stellen in te stemmen met de
begrotingswijziging

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met extra
groen rondom het stadhuis. Bij de inrichting van het
Burgemeester Jansenplein wordt rekening gehouden met
evenementen. Als 'eye-catcher' en als speelelement worden in het
ontworpen gotenpatroon spuiters (fonteinen) geplaatst.Op
momenten dat er evenementen op het plein zijn kunnen deze
worden uitgeschakeld.
Ter vervanging van de openbare parkeerplaatsen op het
Burgemeester Jansenplein worden op het Kloosterhofterrein tijdelijke-parkeerplaatsen aangelegd. Het parkeerterrein wordt
ontsloten via het nieuw aan te leggen kruispunt
Deldenerstraat/Bornsestraat/Oldenzaalsestraat. De aanleg van dit
kruispunt behoort bij het project Deldenerstraat.
Al deze ingrepen dragen bij aan het actieplan Binnenstad met als
doel het verblijfsklimaat te verbeteren.

Portef.h.

