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

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

Afwezig:
Datum
2-7-2019

Nr.
A02

Onderwerp
2399634 Informerende brief aan
de Raad inzake
samenwerking
schoolbesturen Primato
en Schaepmanstichting
2389477 Adviescommissie
Beeldende Kunst en
Vormgeving: aftreden,
benoemen en
voorzitterschap

2-7-2019

B01

2-7-2019

B03

2390907 - Volmacht
aan Haaksbergen voor
inhuur ambulante hulp
AZT na streettriage

25-6-2019

B04

2392842 - Besluit
inzake aanpassing
werkwijze
Huishoudelijke

Besluit
De raad via bijgevoegde brief informeren over de
samenwerking tussen Primato en Dr.
Schaepmanstichting

Publieksvriendelijke samenvatting
Stichting scholengroep Primato en de Dr. Schaepmanstichting
hebben besloten om in de toekomst vanuit één organisatie het
openbaar en katholiek onderwijs aan te bieden, waarin beide
identiteiten zijn gewaarborgd.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

1. Het lidmaatschap voor de heer Ruud Pols
(professioneel kunstenaar), mevrouw Hellen van
Rees (professioneel kunstenaar) en mevrouw Ella
Buzo (kunstinstelling en kunsthistoricus) van de
adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving
(BKV) voor de periode van twee jaar te verlengen.
2. Als nieuwe leden voor de adviescommissie BKV
te benoemen mevrouw Astrid Hage (kunstinstelling
en kunsthistoricus), mevrouw Rineke Engwerda
(professioneel kunstenaar) en de heer Metin Yirtici
(professioneel kunstenaar) voor de periode van 2
jaar met de mogelijkheid te verlengen met 2 jaar.
3. De heer John Brunink en mevrouw Josien
Beltman te bedanken voor hun inzet de afgelopen
jaren in de commissie.
4. Als voorzitter te benoemen mevrouw Hellen van
Rees.
5. Alle betrokkenen middels bijgevoegde brieven te
informeren over dit besluit
6. De gemeenteraad te informeren met
bijgevoegde brief
Akkoord te gaan met de volmacht aan de
gemeente Haaksbergen voor de inhuur van
organisatie AZT voor de bereikbaarheidsdienst en
ambulante hulp na streettriage voor periode 24-62019 t/m 1-1-2020.

In maart 2019 is de werving gestart voor drie nieuwe leden voor
de adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving..
De adviescommissie adviseert het college mevrouw Astrid Hage,
mevrouw Rineke Engwerda en de heer Metin Yirtici te benoemen
voor een periode van 2 jaar. Het college neemt dit advies over.
Daarnaast het advies de termijn voor mevrouw Hellen van Rees,
als voorzitter, mevrouw Ella Buzo en de heer Ruud Pols te
verlengen met 2 jaar.

Bas van
Wakeren

Op 1 januari 2019 is de pilot streettriage gestart. Vanaf deze
datum rijdt een speciale ambulance op meldingen van personen
met acuut verward gedrag. Een speciale streettriage ambulance
draagt de cliënt rechtstreeks over aan AZT voor ambulante
begeleiding. Zij zijn buiten kantoortijden en in het weekend
beschikbaar in Twente.
Het contract met AZT loopt in juni af. De gemeente Haaksbergen
zal dit contract vanaf dat moment opnieuw afsluiten voor de
Twentse gemeenten. Het college machtigt Haaksbergen nu dit te
doen namens ons.
Om te kunnen voldoen aan de door de CRvB gestelde eisen bij een
indicatie voor HO zijn de werkafspraken met de door Hengelo
gecontracteerde partijen aangepast.

Bas van
Wakeren

Het college besluit:
1. Te besluiten tot het aanpassen van de
werkafspraken met HO aanbieders zodat voldaan
wordt aan de juridische voorwaarden.
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Bas van
Wakeren

Datum

25-6-2019

Nr.

---

Onderwerp
Ondersteuning (HO)
binnen huidige
contracten

Besluit
2. De afspraken met de gecontracteerde HO
aanbieders schriftelijk bevestigen.
3. De gemeenteraad informeren over de gemaakte
afspraken.

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

2320887 - Bezwaar
tegen besluit weigeren
omgevingsvergunning
oprichten 43
woonhuizen

In overeenstemming met het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften het bezwaar
tegen: 1) de beslissing van 13 december 2018 op
het verzoek om verlenging van de beslistermijn
voor de Omgevingsvergunning voor de bouw 43
woningen aan de Venderinksweg nabij 64 (Aletta
Jacobslaan), niet ontvankelijk te verklaren; 2) het
besluit van 11 december 2018 tot het weigeren
van een omgevingsvergunning voor het oprichten
van onder 1) genoemde woonhuizen ongegrond te
verklaren, het bestreden besluit te handhaven en
te beslissen dat geen aanleiding bestaat voor het
toekennen van de gemaakte kosten als bedoeld in
artikel 7:15 lid 2 Awb.

Bezwaarde is het niet eens met het weigeren van een
omgevingsvergunning voor het oprichten van 43 woonhuizen aan
de Venderinksweg nabij 43 (Aletta Jacobslaan) en de weigering om
de beslistermijn te verlengen. De commissie voor de
bezwaarschriften is van oordeel dat tegen het niet verlengen van
de beslistermijn geen bezwaar openstaat. De vergunning terecht is
naar het oordeel van de commissie terecht geweigerd, omdat het
ingediende bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan en
redelijke eisen van welstand. Het bezwaar, is in overeenstemming
met het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, nietontvankelijk respectievelijk ongegrond verklaard en de bestreden
besluiten zijn gehandhaafd.

Gerard Gerrits

Aldus vastgesteld,
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