Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 27 augustus 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:

Ten Heuw (wethouder)

Datum
27-8-2019

Nr.
B01

Onderwerp
2418273 - Verordening
Individuele
Inkomenstoeslag 2019
definitief

Besluit
De raad van de gemeente Hengelo voor te stellen:
De Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2019
vast te stellen
Cliëntenraad minima informeren

27-8-2019

B02

2418247 - 2e wijziging
van de
beleidsbegroting 2019

De raad voorstellen de 2e wijziging van de
Beleidsbegroting 2019 vast te stellen.

27-8-2019

B03

2367460 Onherroepelijk/Vaststel
len bestemmingsplan
Parapluherziening
Wonen

A.
De raad voor te stellen:
1. In te stemmen met de behandeling van de
zienswijzen voor zover deze betrekking hebben op
de ontwerp parapluherziening Wonen zoals
opgenomen in de "Nota zienswijzen ontwerp
parapluherziening Wonen"., dat deel uitmaakt van
dit besluit;
2. in de ontwerp parapluherziening Wonen de
wijzigingen aan te brengen zoals deze zijn
opgenomen in de "Staat van wijzigingen ontwerp
parapluherziening Wonen", dat deel uitmaakt van
dit besluit;
3. de parapluherziening Wonen (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0127-0301,
getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0127.dgn) gewijzigd vast te
stellen:
4. Na de gewijzigde vaststelling van de
parapluherziening Wonen, Gedeputeerde Staten
van de provincie Overijssel te verzoeken het besluit
eerder dan zes weken na vaststelling bekend te
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De Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2019 vervangt de
Verordening Individuele Inkomenstoeslag 2015. In deze
vernieuwde verordening staan de regels wanneer inwoners van
Hengelo in aanmerking kunnen komen voor een individuele
inkomenstoeslag. Deze toeslag is bedoeld voor burgers die
langdurig, tenminste drie jaar aaneengesloten een inkomen
hebben wat niet hoger is dan de bijstandsnorm. Ook mag er geen
uitzicht zijn dat het inkomen binnen een jaar hoger wordt.
Inhoudelijk is deze verordening niet anders dan de oude. Ook de
hoogte van de bedragen aan toeslagen zijn niet gewijzigd. De
vernieuwing zit meer in het verduidelijken van de regels en het
gelijk maken van de regels voor de inwoners van Borne,
Haaksbergen en Hengelo. Het gaat om zogenoemde technische
wijzigingen.
De 2e wijziging van de Beleidsbegroting 2019 betreft de
verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van
de raad en het college in de Beleidsbegroting 2019.
Bovendien betreft het enkele technische aanpassingen, die
budgettair neutraal verlopen.
Deze parapluherziening gaat over het schrappen van "verborgen
plancapaciteit" in bestemmingsplannen en het voorkomen van
splitsen van (grote) woningen in kleine appartementen. Hiertoe
wordt aan diverse bestemmingsplannen een artikel toegevoegd
waarin bepaald wordt dat het bestaand aantal (on)zelfstandige
woonheden niet vergroot mag worden. Deze herziening past in het
landelijk en provinciaal beleid (ladder van duurzame
verstedelijking) en in de gemeentelijke Woonvisie. De herziening is
opgesteld om de toevoeging van (on)zelfstandige wooneenheden
op ongewenste plekken tegen te gaan.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

Mariska ten
Heuw

Gerard Gerrits

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
mogen maken;
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor de
parapluherziening Wonen;
B.
na de vaststelling van de parapluherziening Wonen
de indieners van de zienswijzen op de hoogte te
brengen van het besluit van de raad.
Het college besluit:
- de landelijke wijzigingen in de CAR-UWO
bepalingen in de Hengelose Arbeidsvoorwaarden
Regeling (HAR) vast te stellen.

27-8-2019

B04

2413829 Verzamelbesluit
wijzigingen Hengelose
Arbeidsvoorwaarden
regeling (HAR) 2019

27-8-2019

B05

2415026 - LOGA brief
Cao afspraak gelijke
beloning

Het college besluit:
De landelijke wijzigingen in de HAR omtrent gelijke
beloning vast te stellen.

27-8-2019

B06

2404862 Kennisgeving
wijzigingen functies
Adviesraad Sociaal
Domein

Het college belsuit:
1. tot lid van de 'Adviesraad sociaal domein' (en op
voordracht van de adviesraad) te benoemen:
a) de heer Roos, per 21 mei 2019
b) mevrouw Bebseler, per 1 augustus 2019

2423020 Voortgangsrapportages
Agenda voor Twente 1e
kwartaal 2019 en 4e
kwartaal 2018

2. de heer Velderman als lid van de 'Adviesraad
sociaal domein', op zijn eigen verzoek, ontslag te
verlenen;
3. de betrokkenen met bijgevoegde brieven te
informeren;
4. kennis te nemen van de wisseling van secretaris
en voorzitter en de adviesraad hierover te
informeren.
De voortgangsrapportages 1e kwartaal 2019 en 4e
kwartaal 2018 van de Agenda voor Twente (van de
bestuurscommissie/sturingscommissie AvT) met de
bijgevoegde brief ter informatie naar de
gemeenteraad sturen.

27-8-2019

B08
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Portef.h.

Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarde (LOGA)
heeft in een aantal artikelen van de CAR-UWO de tekst
verduidelijkt en gemoderniseerd. In de CAR-UWO worden de
arbeidsvoorwaarden voor medewerkers bij de gemeente geregeld.
De gemeente is verplicht deze wijzigingen over te nemen, maar
het college van B&W moet nog wel een formeel besluit nemen dit
te doen. Het gaat om artikelen die van toepassing zijn voor oud
brandweer personeel.
Het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarde (LOGA)
heeft een artikel aan de CAR-UWO toegevoegd waarin wordt
geregeld dat medewerkers die werken op basis van payroll een
beloning krijgen die vergelijkbaar is met de beloning die
ambtenaren bij gemeenten ontvangen. In de CAR-UWO worden de
arbeidsvoorwaarden voor medewerkers bij de gemeente geregeld.
De gemeente is verplicht deze wijzigingen over te nemen, maar
het college van B&W moet nog wel een formeel besluit nemen dit
te doen.
De gemeente Hengelo heeft een Adviesraad Sociaal Domein die het
college adviseert op het terrein van de Wmo, jeugd en de
Participatiewet. De Adviesraad draagt twee nieuwe leden voor. Het
college besluit op voordracht van de Adviesraad de heer Roos en
mevrouw Bebseler te benoemen als lid van de Adviesraad. Een lid
heeft aangegeven te stoppen. Het college ontslaat hem als lid van
de Adviesraad en bedankt hem voor zijn inzet.

Claudio
Bruggink

Het college stuurt ter informatie de voortgangsrapportages Agenda
voor Twente, vierde kwartaal 2018 en eerste kwartaal 2019 aan de
gemeenteraad. Het investeringsprogramma (2018-2022) ‘Agenda
voor Twente’ is op initiatief van de veertien Twentse gemeenten
ontwikkeld. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de Twente
Board en hun partners in het bedrijfsleven, van kennis- en
onderwijsinstellingen en van de samenwerkende overheden. Het is
een Agenda om gezamenlijk te investeren in de toekomst van een
krachtige regio met volop potentie. De rapportages geven een
overzicht van de voortgang, met onder andere een toelichting op
projecten die zijn gehonoreerd, het vervolg van de

Claudio
Bruggink

Claudio
Bruggink

Bas van
Wakeren

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

16-7-2019
1 week
niet
openbaar

A05

2402977 - Evaluatie
m.b.t. de pilot
OntmoetenPlus

Het college besluit:
1. te stoppen met de pilot “OntmoetenPlus”.
2. Een subsidie van 3 x maximaal €10.000,beschikbaar te stellen aan TMZ, Carint en
Wijkracht (totaal €30.000,-) voor de afbouw.
3. Aanbieders hierover informeren.
4. Gemeente gaat in gesprek met Wijkracht over
de huidige locaties en programmering voor
ontmoeten van de oudere inwoners.

16-7-2019
1 week
niet
openbaar

B07

2394922 - Verlenging
van de overeenkomst
voor het leveren van
maatwerkvervoer

1. de overeenkomst maatwerkvervoer met
Brookhuis te verlengen per 1 juli 2020 met één
jaar.
2. de intentie uit te spreken om de overeenkomst
maatwerkvervoer met Brookhuis per 1 juli 2021
met twee jaren te verlengen.

Aldus vastgesteld,
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basisinfrastructuur, de financiële stand van zaken en een stuk
monitoring en signalering.
De pilot OntmoetenPlus , een voorziening voor ouderen die (nog)
geen Wmo indicatie hebben, stopt dit najaar. De pilot liep sinds
september 2018. De pilot heeft niet aan de verwachtingen
voldaan. Met de deelnemers wordt op individueel niveau een
alternatief gezocht.

De gemeente is verantwoordelijk voor het maatwerkvervoer ten
behoeve van haar inwoners. Dit gaat om het vervoer naar en van
jeugdhulp- & dagbestedingslocaties, leerlingenvervoer en het
sociaal-maatschappelijk vervoer (regiotaxi). Dit vervoer is met
twaalf Twentse gemeenten gelijktijdig aanbesteed. Per 1 juli 2017
is Brookhuis gecontracteerd voor het maatwerkvervoer voor de
gemeente Hengelo. Het vervoer loopt over het algemeen goed en
er is binnen het huidige contract ruimte voor verdere
ontwikkelingen. Daarom heeft het college van burgemeester en
wethouders besloten om het huidige contract met Brookhuis per 1
juli 2020 te verlengen.

Portef.h.

Bas van
Wakeren

Bas van
Wakeren

