Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 3 september 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
3-9-2019

Nr.
A02

Onderwerp
2403440 - Ledenbrief
over Ledenraadpleging
Cao Gemeenten 20192020

Besluit
Het college besluit in te stemmen met het principe
akkoord Cao gemeenten 2019-2020.

Publieksvriendelijke samenvatting
De VNG heeft een principeakkoord gesloten met de vakbonden
over een Cao voor gemeenten voor de periode 1 januari 2019 tot 1
januari 2021. De VNG heeft haar leden, de gemeenten die lid zijn
van de VNG, gevraagd of zij kunnen instemmen met dit
principeakkoord. Het college van B&W van Hengelo heeft in
meerderheid ingestemd met het principeakkoord. Wethouder
Gerrits (VVD) heeft vanwege de werkgeversbijdrage voor
vakbonden tegen dit voorstel gestemd.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

3-9-2019

A03

2385925 - Aanbieding
Ontwerp
Programmabegroting
OD Twente 2020

Het college besluit:
De gemeenteraad nader te informeren over de
conceptbegroting van de Omgevingsdienst Twente
2020.

Op 27 mei heeft de gemeenteraad de ontwerpbegroting
Omgevingsdienst Twente (ODT) 2020 ontvangen. De
gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen. De vaststelling
van de begroting is echter uitgesteld door een geschil dat
Enschede met ODT heeft. Dit staat nu gepland voor de AB
vergadering van 4 oktober 2019. Deze datum wijkt af van de
oorspronkelijk beoogde datum en is in strijd met wat daarover in
de wet daarover is opgenomen. Dit is door ODT afgestemd met het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De extra
periode (vanaf 15 april) is door ODT (vergeefs) gebruikt om tot
overeenstemming te komen met Enschede. Met deze brief willen
het college de gemeenteraad voorzien van nadere informatie over
deze ontwerpbegroting, meer in het bijzonder de laatste
ontwikkelingen.

Sander
Schelberg

3-9-2019

B01

2410461 Ledenraadpleging
Onderhandelaarsakkoo
rd Cao SW 2019

Het college besluit:
In te stemmen met het onderhandelaarsakkoord
Cao SW 2019 binnen de gestelde termijn van 6
september 2019.

Het college wordt door de VNG gevraagd haar mening te geven
over het onderhandelaarsakkoord om te komen tot een nieuwe cao
voor de sociale werkvoorziening. Het college heeft met het
onderhandelaarsakkoord ingestemd.

Mariska ten
Heuw

3-9-2019

B03

2400795 Raadsvragen over
Kunsten op Straat

Het college besluit:
De beantwoording van de raadsvragen van
GroenLinks over het evenement Kunsten op straat
Hengelo vast te stellen..

De fractie van GroenLinks heeft schriftelijke vragen aan het college
gesteld over het evenement Kunsten Op straat Hengelo. De fractie
vindt het belangrijk dat dit evenement behouden blijft voor
Hengelo. Het college geeft in haar beantwoording aan dat
sfeervolle evenementen belangrijk zijn voor Hengelo. Voor het
stimuleren van evenementen stelt de gemeente kaders op.
Hengelo Promotie is verantwoordelijk voor de verdeling van de
financiële bijdragen.

Bas van
Wakeren

3-9-2019

B04

2421511 - Verklaring
beeindiging gebruik
Johan Buziaustraat 4

1. Kennis te nemen van het beëindigen van het
gebruik van het noodgebouw aan de Johan
Buziaustraat 4 door de Dr. Schaepmanstichting;

De Dr. Schaepmanstichting beëindigt het gebruik van het
noodgebouw bij basisschool het Eimink aan de Johan Buziaustraat
4. Dit noodgebouw is niet meer nodig aangezien het Eimink sinds

Claudio
Bruggink
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Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
2. Op grond van artikel 110 van de wet op het
primair onderwijs verklaren dat het gebruik als
school niet meer nodig is.
3. De bijbehorende verklaring in tweevoud te
ondertekenen zodat de eigendomsoverdracht in het
Kadaster kan worden verwerkt.

Publieksvriendelijke samenvatting
afgelopen jaar het schoolgebouw van de voormalige basisschool de
Timp heeft overgenomen. Bij beëindiging van het gebruik van een
schoolgebouw vervalt het eigendom aan de gemeente. De
eigendomsoverdracht moet in het Kadaster worden ingeschreven.
Hiervoor moet een verklaring worden ondertekend door het
schoolbestuur en het College van B&W.

Portef.h.

3-9-2019

B06

2411252 Raadsvragen n.a.v.
flatbrand aan de J.
Wiegersstraat en
vragen over
brandmelders in flats
Hengelose Es

Het college besluit de raadsvragen van de SP te
beantwoorden middels de bijgevoegde brief.

Door de raadsfractie van de SP zijn vragen gesteld naar aanleiding
van een brand in de flat aan de Jan Wiegerstraat en het al dan niet
werken van de rookmelders. Het college heeft deze vragen
beantwoord.

Sander
Schelberg

3-9-2019

B07

2418889 - Wijzigen
organisatiebesluit

1. Vaststellen van het gewijzigde Organisatiebesluit
gemeente Hengelo;
2. Met ingang van 1 maart 2019 mevrouw K.T.M.
Boerrigter benoemen tot (1e) plaatsvervangend
directeur en in die hoedanigheid ook tot
plaatsvervangend bestuurder in de zin van de
WOR;
3. Met ingang van 1 maart 2019 tevens de heren
H.J. Tromp en P. Kistemaker benoemen tot
plaatsvervangend directeur (resp. 2e en 3e); en
4. Te besluiten dat de heer C.C.G. Lange niet
langer plaatsvervangend directeur is en dank uit te
spreken over de wijze waarop hij die functie en de
functie van plaatsvervangend WOR- bestuurder in
de afgelopen jaren heeft vervuld.

De ambtelijke organisatie van de gemeente Hengelo gaat anders
ingericht worden. De ondernemingsraad van de gemeente heeft
over het voorgenomen organisatiebesluit een positief advies
uitgebracht met daarbij enkele suggestie tot aanpassing. In het nu
vastgestelde organisatiebesluit zijn deze verwerkt.

Claudio
Bruggink

3-9-2019

B08

2424685 - Toezegging
van het college om de
gemeenteraad te
informeren over de
kosten van de
herhuisvesting

De gemeenteraad middels bijgaande brief voor te
stellen een politieke markt te houden over de
kosten van de renovatie/nieuwbouw

Het college heeft de gemeenteraad voorgesteld hen apart te
informeren over de overschrijding van de geraamde bouwkosten
van de renovatie/nieuwbouw. Met deze brief wordt het initiatief
daarvoor genomen.

Claudio
Bruggink

3-9-2019

B09

2378121 - Publicatie
Rekenkameronderzoek
Veiligheidsregio Twente

Het college besluit:
In te stemmen met de bestuurlijke reactie op het
Rekenkameronderzoek Veiligheidsregio Twente

De Rekenkamercommissie heeft een onderzoek gedaan naar de
Veiligheidsregio Twente. Dat onderzoek is aangeboden aan de
gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders heeft
ook kennisgenomen van dit rapport en stuurt de gemeenteraad
een bestuurlijke reactie op dit Rekenkameronderzoek.

Sander
Schelberg
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Datum
27-8-2019
1 week
niet
openbaar

Nr.
B07

Onderwerp
2398472 - Verzoek
HGOV De Samenloop
heroverwegen
beëindiging
huurovereenkomst Het
Jachthuisje
Bartelinkslaantje 21

Besluit
Het college besluit:
De bestaande lijn te handhaven en de vragen van
de HGOV middels bijgaande brief te beantwoorden.

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
HGOV heeft het college gevraagd om heroverweging van
beëindiging van de bruikleenovereenkomst. Hier heeft het college
schriftelijk op gereageerd.

Portef.h.
Bas van
Wakeren

