Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 5 november 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
5-11-2019

Nr.
A01

Onderwerp
2447671 Raadsvragen over
Beleidsbegroting 2020
ter voorbereiding op
debat d.d. 5 november
2019

Besluit
Instemmen met de brief "Beantwoording
schriftelijke vragen van ProHengelo over de
Beleidsbegroting 2020-2023".

Publieksvriendelijke samenvatting
Op 15 oktober 2019 hebben wij schriftelijke vragen over de
Beleidsbegroting 2020-2023 ontvangen van ProHengelo. De
beantwoording van de vragen is vervat in een brief, die aan alle
raadsleden ter beschikking wordt gesteld.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

5-11-2019

A02

2450447 - Niet
beantwoorde
raadsvragen PvdA
tijdens de Politieke
Markt van 16-10-2019
over de Begroting
2020-2023

Het college besluit:
De vragen van de PvdA in de Politieke Markt van
16-10-2019 die nog niet zijn beantwoord door
middel van bijgaande brief te beantwoorden en de
brief aan alle raadsfracties te zenden.

Bij het afsluiten van de Politieke Markt op 16 oktober jl. bleek dat
de PvdA niet alle vragen beantwoord had gekregen. Het college
heeft de betreffende vragen per brief aan de PvdA en de andere
raadsfracties beantwoord.

Mariska ten
Heuw

5-11-2019

B01

2324381 Onderwijshuisvesting
programma en
overzicht 2020

Het college besluit:
1. Het programma voorzieningen
onderwijshuisvesting 2020 vast te stellen.
2. Het bedrag op het programma 2020 van
€209.967 vast te stellen. Hiervan is reeds €25.967
opgenomen in de begroting.
3. De resterende last van €184.000 voor de
constructiefout de Grundel die voortvloeit uit het
programma 2020 naar voren te halen en te dekken
uit het incidentele budget 2019 voor de verbouwing
van het voormalig Edith Stein.
4. De raad door middel van bijgevoegde brief te
informeren over het programma
onderwijshuisvesting 2020.

Huisvestingsvoorzieningen voor primair, speciaal en voortgezet
onderwijs maken deel uit van de wettelijke verantwoordelijkheid
die de gemeente in het kader van lokaal onderwijsbeleid heeft. De
schoolbesturen dienen jaarlijks aanvragen in om voorzieningen in
het kader van de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren. Het
gaat dan bijvoorbeeld om voorzieningen als nieuwbouw,
uitbreiding en herstel van constructiefouten.

Claudio
Bruggink

De aanvragen en de beoordeling van de ingediende aanvragen
voor het programmajaar 2020 zijn met de afzonderlijke
schoolbesturen besproken. Aan de hand van deze overleggen is
een concept programma opgesteld. Dit concept is met de
gezamenlijke schoolbesturen besproken op 3 juli 2019 en is nu
besloten.

5-11-2019

B03

2446075 Raadsvragen over
opruimen nesten
Eikenprocessierups

De raadsvragen van PVV Hengelo over het
opruimen van nesten van de eikenprocessierups te
beantwoorden met de bijgevoegde brief.

PVV Hengelo heeft vragen gesteld over het opruimen van nesten
van de eikenprocessierups. Deze vragen zijn door het college
beantwoord middels een brief aan deze fractie.

Mariska ten
Heuw

5-11-2019

B04

2437116 Informerende brief
gemeenteraad over
systematiek
aanbesteden sociaal
domein vs. aangaan

De gemeenteraad via bijgaande brief informeren
over het uitzoeken of de systematiek van
aanbesteding binnen de verschillende onderdelen
van het sociaal domein kan worden vervangen door
het aangaan van subsidierelaties.

Op 9 juli jl. heeft het college de gemeenteraad toegezegd uit te
zoeken of de systematiek van aanbesteding binnen de
verschillende onderdelen van het sociaal domein kan worden
vervangen door het aangaan van subsidierelaties. Via bijgaande
brief informeert het college de gemeenteraad hierover.

Claudio
Bruggink
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Nr.

Onderwerp
van subsidierelaties

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

5-11-2019

B05

2266810 Gemeentelijke bijdrage
in aanleg wadi's
Drienerbeek.

Het college besluit:
1. Een krediet van € 52.000,-- beschikbaar te
stellen voor de aanleg van een drietal wadi's en het
afkoppelen van de flats aan de H. Dunantstraat;
2. Dit krediet te dekken middels de voorziening
riolering. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 20182022 is hier rekening mee gehouden.

Tijdens de herinrichting van de Drienerbeek tussen de Haverweg
en de Grundellaan zijn tevens een drietal wadi's aangelegd tussen
de flats aan de H. Dunantstraat. Een wadi is een verlaging in het
gazon waar tijdelijk hemelwater kan worden geborgen. De daken
van de flats aan de H. Dunantstraat zijn afgekoppeld van de
gemengde riolering. Het afgekoppelde hemelwater wordt via de
wadi's vertraagd afgevoerd naar de Drienerbeek. Naar verwachting
wordt volgend jaar de H. Dunantstraat opnieuw gestraat. Hierbij
worden de rijweg en de trottoirs afgekoppeld van de gemengde
riolering. Ook dit afgekoppelde hemelwater kan dan via de wadi's
afvoeren naar de Drienerbeek.

Mariska ten
Heuw

5-11-2019

B06

2437366 Rioolvervanging
gedeelte Rudolfstraat.

Het college besluit:
1. Een krediet van €306.000,-- beschikbaar te
stellen voor de rioolvervanging en herinrichting van
de Rudolfstraat tussen de Berflobeek en de
Berfloweg;
2. Dit krediet te dekken middels de voorziening
riolering (€125.000,--), de civiele beheer- en
onderhoudsbudgetten (€166.000,--) en de
beschikbare investeringen openbare verlichting (€
15.000,--). In het Gemeentelijk Rioleringsplan
2018-2022 is hier rekening mee gehouden.

De riolering in de Rudolfstraat tussen de Berflobeek en de
Berfloweg diet te worden vervangen. Tevens wordt het wegprofiel
opnieuw ingericht. Er worden nieuwe bomen geplant en er worden
snelheidsremmende maatregelen uitgevoerd in de vorm van
verkeersdrempels en plateau's. Ook worden er extra
parkeerplaatsen aangelegd, wordt de openbare verlichting
vervangen en wordt het verhard oppervlak afgekoppeld van de
gemengde riolering. Het afgekoppelde hemelwater wordt
afgevoerd naar de Berflobeek.
In februari 2019 is het plan aan de aanwonenden gepresenteerd.

Mariska ten
Heuw

5-11-2019

B08

2454229 Subsidiebeschikking
2020 Hengelo Promotie
(aangepast)

Het college besluit:
De subsidiebeschikkingsbrief 2020 Hengelo
Promotie met kenmerk 2447963 intrekken en de
bijgevoegde aangepaste subsidiebeschikkingsbrief
2020 voor Hengelo Promotie vast te stellen.

Per abuis is een fout opgetreden in de optelling van de bedragen in
de subsidiebeschikking 2020 aan Hengelo Promotie. Om die reden
is de subsidiebeschikking 2020 aangepast.

Gerard Gerrits

29-10-2019
1 week
niet
openbaar

B05

2442899 - Jaarverslag
VTH Wabo 2018

- het jaarverslag VTH Wabo 2018 vast te stellen;
- de gemeenteraad hierover te informeren middels
bijgaande brief;
- het college van Gedeputeerde Staten van
Overijssel hierover te informeren middels
bijgaande brief.

De gemeentelijke taken op het terrein van bouwen en milieu zijn
globaal te verdelen in drie gebieden: vergunningverlening,
toezicht/handhaving en beleid (VTH). Hiervoor wordt jaarlijks door
het college in samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdienst
Twente/Omgevingsdienst Twente een ‘Programma uitvoering VTHtaken’ vastgesteld. Het gaat hier om een wettelijke verplichting op
basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).
Elk jaar wordt in het jaarverslag teruggeblikt op het afgelopen
jaar. Dit jaarverslag geeft een terugblik op de resultaten van 2018.
Verder geeft het een terugblik op beleidsmatige aspecten zoals
vastgelegd in de (meerjarige) integrale Handhavingsnota.

Sander
Schelberg

29-10-2019
1 week
niet
openbaar

B08

2449172 Goedkeuring wijzigen
statuten Stichting WTC

1. De Stichting WTC Twente goedkeuring te
verlenen de statuten van de Stichting WTC Twente
aan te passen.
2. Hiertoe een brief te sturen aan de Stichting WTC
Twente

Stichting WTC Twente is voornemens de statuten te wijzigen. In de
huidige statuten van de stichting staat dat “Het bestuurslid B wordt
benoemd door het College van Burgemeester en Wethouders van
de Gemeente, zulks ná consultatie van het bestuur.” Hieruit blijkt
een actieve betrokkenheid van de gemeente Hengelo in het
bestuur van de stichting. De gemeenteraad van de gemeente

Gerard Gerrits
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Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
Hengelo heeft echter besloten dat er geen bestuurlijke deelname
vanuit de Gemeente Hengelo meer in het bestuur van het WTC
behoeft te zijn. Om die reden worden de statuten nu gewijzigd.
Wel blijft de gemeente nauw betrokken bij het functioneren van de
stichting en heeft de gemeente daarin zijn eigen
verantwoordelijkheden.

Aldus vastgesteld,
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Portef.h.

