Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 19 november 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
19-11-2019

Nr.
A03

Onderwerp
2462239 Informerende brief aan
de Raad inzake
uitwerking bereikbare
binnenstad

Besluit
Het college besluit in te stemmen met de
informerende brief aan de gemeenteraad inzake
uitwerking bereikbare binnenstad.

Publieksvriendelijke samenvatting
Het college heeft de gemeenteraad een brief gezonden over de
uitwerking bereikbare binnenstad.

Portef.h.

19-11-2019

B01

2426639 - Besluit
naamgeving Max van
der Stoelstraat in 't Rot
en Victoriastraat en
Reginastraat nabij de
Elisabethstraa

Het college besluit:
In het plan 't Rot:
Te noemen: Max van der Stoelstraat (straatcode
8085), onderschrift: 'Voormalig minister van
buitenlandse zaken, diplomaat en voorvechter van
de mensenrechten (1924 – 2011)' en het
verlengde van de Raoul Wallenbergstraat ook te
noemen Raoul Wallenbergstraat (straatcode 8854),
onderschrift: 'Zweeds diplomaat, redder van
mensenlevens in de Tweede Wereldoorlog (19121952)'
Nabij de Elisabethstraat:
Te noemen: Reginastraat (straatcode 7150),
zonder onderschrift en Victoriastraat (straatcode
8733) zonder onderschrift
Een en ander zoals aangegeven op
tekeningnummer 41224 en 41226

In verband met de ontwikkelingen in het plan 't Rot en nabij de
Elisabethstraat wordt voorgesteld hier straatnamen voor vast te
stellen.

Gerard Gerrits

19-11-2019

B02

2452472 Raadsvragen over de
voortgang van het
concept
"Zorgbuurthuis"

De raadsvragen van de SP over de voortgang van
het concept "Zorgbuurthuizen" te beantwoorden.

Het college heeft raadsvragenvan de SP over de voortgang van het
concept "Zorgbuurthuizen ontvnagen . Het college beantwoordt
deze vragen middels bijgaande brief.

Bas van
Wakeren

19-11-2019

B03

2448413 - Convenant
Landelijke
toegankelijkheid
Maatschappelijke
opvang

Het college besluit:
1. in te stemmen met het vernieuwde convenant
landelijke toegankelijkheid maatschappelijke
opvang;
2. de gemeenteraad middels bijgevoegde brief te
informeren.

De landelijke toegankelijkheid maatschappelijke opvang houdt in
dat iemand die opvang nodig heeft kan aankloppen bij elke
gemeente, ook al komt deze persoon niet uit de regio van de
gemeente waar hij op dat moment is. De aanmeldgemeente
verzorgt dan de eerste opvang. Daarna wordt verder onderzocht
wat een geschikte en beschikbare opvangplek is.

Bas van
Wakeren

Er is een vernieuwd convenant landelijke toegankelijkheid. Alle
gemeenten in Nederland wordt gevraagd dit convenant te
ondertekenen. Hiermee wordt door alle gemeenten de landelijke
toegankelijkheid op eenzelfde manier geregeld en is de veiligheid
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Datum

19-11-2019

Nr.

B04

Onderwerp

2446265 - Concept
uitvoeringsplan
eenzaamheid
vaststellen om
zienswijze op te halen
bij gemeente- en
adviesraad

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
beter geborgd voor personen die de thuissituatie hebben verlaten
en niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de
samenleving.

Het college besluit:
1. Notitie 'Eenzaamheid is iets om te delen' in
concept vaststellen
2. Gemeenteraad hierover te informeren en ze
vragen om een zienswijze (via een beeldvormende
politieke markt)
3. Adviesraad sociaal domein informeren en ze
vragen om een advies (zie bijgaand format)

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
vraagt gemeenten actief met het onderwerp eenzaamheid aan de
slag te gaan en dit te bekrachtigen met een handtekening en een
uitvoeringsplan. De handtekening is gezet op 4 oktober 2019 in
aanwezigheid van een aantal betrokken partijen. De aftrap voor
het Henglose uitvoeringsplan is gelegen in de motie Eenzaamheid
die de gemeenteraad van Hengelo op 6 november 2018 heeft
aangenomen en de conferentie die we op 11 april 2019 hebben
georganiseerd. Daaruit kwam input naar voren voor het
uitvoeringsplan.

Portef.h.

Het college heeft nu het concept uitvoeringsplan vastgesteld.
Hierin geven we voorbeelden van wat er nu al gebeurt en doen we
concrete voorstellen voor nieuwe (duurzame) initiatieven. Het
concept uitvoeringsplan zal worden toegestuurd naar de
gemeenteraad en Adviesraad sociaal domein om hierover met ze in
gesprek te gaan.
19-11-2019

B05

2451057 Voorgenomen besluit
vaststellen
geschillenregeling
gemeente Hengelo

1. Te besluiten tot het voornemen:
a. De Hengelose Geschillencommissie per 1 januari
2020 in te stellen;
b. Het reglement Geschillencommissie gemeente
Hengelo vast te stellen; en
c. Andere Twentse gemeenten in de gelegenheid
stellen zo nodig gebruik te maken van deze
commissie.

De gemeente Hengelo heeft besloten om per 1 januari 2020 een
Geschillencommissie in te stellen voor haar personeelsleden. Deze
geschillencommissie geeft advies als de gemeente en een
werknemer het niet met elkaar eens zijn over functiewaardering,
de toepassing van het sociaal plan of afspraken over doorstroming
naar ander werk.

Claudio
Bruggink

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 8 juli
2019 een tijdelijk handelingskader voor hergebruik van PFAShoudende grond en baggerspecie opgesteld. Dit leidt momenteel in
de praktijk ook in Twente en Hengelo tot problemen in het kader
van projecten in de grond-, weg- en waterbouw omdat de
vrijkomende grond en baggerspecie niet kan worden afgezet. Deze
stagnatie leidt tot aanzienlijke maatschappelijke kosten, doordat
baggerwerkzaamheden worden uitgesteld en bijvoorbeeld
infrastructurele werken en woningbouwprojecten vertragen of stil
komen te liggen. De Twente gemeenten en het waterschap
Vechtstromen zijn bezig met een onderzoek naar een geschikte
aanpak en oplossingen (o.a. opnemen PFAS in de
Bodemkwaliteitskaart). Dit is volgens verwachting in april 2020
afgerond. Om te voorkomen dat het grondverzet in Twente tot die

Claudio
Bruggink

2. Het voorgenomen besluit ter overeenstemming
in het GO voor te leggen en - bij overeenstemming
in het GO - dit voorgenomen besluit de status van
definitief besluit toe te kennen.
19-11-2019

B06

2457704 - Tijdelijke
maatregelen beleid
PFAS als gevolg van
stagnerend
grondverzet Regio
Twente

De tijdelijke maatregelen beleid PFAS zoals in
regionaal verband zijn afgestemd vast te stellen
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Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
tijd ‘op slot komt te zitten’ hebben de Twentse gemeenten een
tijdelijke Twents handelingskader afgesproken. Daarin spreken de
gemeenten onder meer af dat de tijdelijke achtergrondwaarden
voor de functieklassen landbouw/natuur wordt verhoogd van 0,1
µg/kgds naar 0,4 μg/kgds voor PFOA en 0,6 μg/kgds voor PFOS.
Het Hengelose college van B en W heeft met deze tijdelijk
handelingskader ingestemd.

19-11-2019

B07

2461532 - Vaststellen
gewijzigd
Aanwijzingsbesluit
betaald parkeren 2020

Vaststellen van het gewijzigde "Aanwijzingsbesluit
betaald parkeren 2020"

19-11-2019

B08

2450377 - Vaststellen
Stimuleringsregeling
Beeldende Kunst en
Vormgeving (BKV) voor
2020

Het college besluit:
1. De subsidie-uitvoeringsregeling
Stimuleringsregeling BKV 2020, inclusief het
aanvraagformulier, vast te stellen.
2. De eerste inleverdatum te stellen op 1 februari
2020.

19-11-2019

---

2458054 - Verordening
Individuele
Inkomenstoeslag 2020

12-11-2019
1 week
niet
openbaar

A01

2443685 Ontwikkelingen
basisonderwijs in
Hengelo 2020-2024

Portef.h.

Het college van B&W stelt jaarlijks het aanwijzingsbesluit betaald
parkeren vast. Dit besluit regelt waar in het centrum beperkingen
gelden t.a.v. het vrij parkeren. Dit besluit heeft het college van
B&W op 24-9-2019 al genomen voor 2020. In de tekst van het
besluit is een foutieve verwijzing opgenomen. Deze is hersteld
door het nemen van een nieuw besluit.
De adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving heeft een
nieuwe Stimuleringsregeling Beeldende Kunst en Vormgeving 2020
opgesteld. Het college heeft deze nu vastgesteld.
De voorwaarden om voor deze subsidie in aanmerking te komen
en het aanvraagformulier zijn via de gemeentelijke website te
downloaden.
In de gemeentelijke advertentie zal deze regeling bekend worden
gemaakt met een link naar de gemeentelijke website. Tevens zal
het subsidieplafond worden gepubliceerd.

Mariska ten
Heuw

De Raad van de gemeente Hengelo voor te stellen:
De verordening Individuele Inkomenstoeslag 2020
vast te stellen

De raad van de gemeente Hengelo heeft bij het vaststellen van de
kadernota besloten jaarlijks de toeslagen, bijdragen en
verstrekkingen van het armoedebeleid aan te passen aan de
prijsstijging. Dit heet indexeren. Om de toeslagen van de
Individuele Inkomenstoeslag voor het jaar 2020 aan te kunnen
passen, moet de verordening worden uitgebreid. Een bepaling over
indexeren toevoegen.
Als dat gebeurd is, dan kunnen de toeslagen als volgt wijzigen:
Toeslagen 2019 Toeslagen 2020
echtpaar
€ 490
€ 499
alleenstaande ouder
€ 440
€ 448
alleenstaande
€ 345
€ 351

Mariska ten
Heuw

Het college stelt de raad voor in te stemmen met:
1. De voorgestelde richting rondom het Integraal
Huisvestingsplan en de uitwerking van de
samenwerking tussen de Stichting Scholengroep
Primato en de Dr. Schaepmanstichting.
2. Het instellen van de voorziening samenwerking
Schoolbesturen Primair Onderwijs van €3.135.000
en dit bedrag te dekken uit de Reserve
Onderwijshuisvesting.
3. Het opheffen van de Reserve
Onderwijshuisvesting. Het resterend saldo van €
1.236.978 op 31-12-2019 vrij laten vallen ten
gunste van de Algemene Reserve.

Persbericht wordt samenwerking met communicatie opgesteld,
perstoelichting gepland voor woensdag 20 november

Claudio
Bruggink

Pagina 3 van 4

Bas van
Wakeren

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
4. Het dekken van de incidentele tekorten
onderwijs t/m 2022 (2020: € 441.769, 2021: €
496.341 en 2022:
€ 279.242) uit de Algemene Reserve (waarbij
reeds rekening is gehouden met de structurele
effecten van voordelig € 308.000 uit de 2e
Beleidsrapportage 2019).

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

Het college besluit per omgaande een brief te
sturen aan de schoolbesturen van Primato en de
Schaepmanstichting met daarin het voorstel aan de
raad.
12-11-2019
1 week
niet
openbaar

---

2432961 - Bezwaar
tegen besluit
vergunningaanvraag
Markt 2

Het bezwaar, conform het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften, niet-ontvankelijk te
verklaren.

Bezwaarde heeft bezwaar gemaakt tegen een brief waarin de
beslistermijn wordt verlengd. Tegen een dergelijk besluit staat
echter geen bezwaar open. Uit een nader mededeling van
bezwaarde is af te leiden dat het bezwaar gericht is tegen het
uitblijven van een besluit. Sinds de invoering van de dwangsom bij
niet tijdig beslissen staat er echter geen bezwaar meer open tegen
het uitblijven van een besluit. De brief is daarom ook in
behandeling genomen als ingebrekestelling. De commissie
adviseert het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk te verklaren. er is
in overeenstemming met dit advies besloten.

Gerard Gerrits

12-11-2019
1 week
niet
openbaar

---

2408749 - Bezwaar
tegen verleende
omgevingsvergunning
voor extra in- uitrit
Framboos 4A

Het bezwaar, conform het advies van de commissie
voor de bezwaarschriften, ongegrond te verklaren
en het bestreden besluit te handhaven.

De bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een
uitwegvergunning naar de Dalmedenweg. De commissie voor de
bezwaarschriften is van oordeel dat de vergunning terecht is
verleend, omdat geen van de weigeringsgronden uit de Algemene
plaatselijke verordening zich voordoen. De commissie heeft dan
ook geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit te handhaven.

Gerard Gerrits

Aldus vastgesteld,
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