Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 10 december 2019
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
10-12-2019

Nr.
A01

Onderwerp
2443230 Collegevoorstel kleine
ingreep
hoofdgroenstructuur

Besluit
Het college besluit tot het aanbrengen en instellen
van een Kiss & Ride strook aan de Arthur
Toscannistraat en daarvoor een kleine ingreep in
de hoofdgroenstructuur te doen.

Publieksvriendelijke samenvatting
Om het halen en brengen van schoolkinderen van de Schothorst en
t Schoppert verkeersveiliger en beter te laten verlopen en de
attentiewaarde van de schoolomgeving te verhogen, is de wens
van de scholen om een Kiss & Ride aan de schoolzijde van de Artur
Toscaninistraat te realiseren. Hiervoor wordt een bestaand trottoir
verbreed en een deel van de groenstrook opgeruimd en achter de
Kiss en Ride weer gecompenseerd.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

10-12-2019

A04

2455242 - College
advies uitvoeren
hoorplicht Wvggz en
mandatering GGD
Twente

Het college van burgemeester en wethouders en de
burgemeester, ieder voor zover het de eigen
bevoegdheden betreft:
1. Te besluiten functionarissen bij Regio Twente,
onderdeel GGD-Twente, mandaat (incl. machtiging
en volmacht) te verlenen om de Meldfunctie,
Verkennend Onderzoek en aanvraag
Zorgmachtiging in het kader van de Wvggz namens
het college van de gemeente Enschede uit te
voeren voor 2020 en 2021; en
2. Te besluiten functionarissen bij Regio Twente,
onderdeel GGD-Twente, mandaat (incl. machtiging
en volmacht) te verlenen om de Hoorfunctie (in het
proces Crisismaatregel) in het kader van de Wvggz
namens de burgemeester van de gemeente
Hengelo uit te voeren voor 2020 en 2021. ‘
3. akkoord te gaan met het voorstel van GGD
Twente en bijhorende kosten.

De Wet verplichte ggz wordt per 1 januari 2020 ingevoerd. De wet
voorziet in verplichte dwangmaatregelen voor inwoners met
psychiatrische problemen. De uitvoering van de crisismaatregel is
een taak die bij de burgemeester belegd wordt. De IBS maatregel
vervalt. Net als voorheen wordt de betrokken persoon vooraf
beoordeeld door een psychiater. Nieuw in de wet is dat voordat de
crisismaatregel wordt opgelegd, betrokkene in de gelegenheid
wordt gesteld om gehoord te worden.

Sander
Schelberg

Elke gemeente dient afzonderlijk nog te beslissen of de hoorplicht
uitgevoerd wordt door de burgemeester (en gemandateerde
wethouders), of dat de hoorplicht elders belegd wordt.

10-12-2019

B01

2463381 - I-visie en strategie

Het college besluit:
in te stemmen met de I-visie en -strategie 20202022.

Digitalisering heeft onze maatschappij in een kwart eeuw drastisch
veranderd. In veel opzichten is ons leven er aangenamer en
gemakkelijker door gemaakt. Gemeente Hengelo wil binnen deze
informatiesamenleving graag een vitale partner voor haar inwoners
en ondernemers zijn en blijven. ICT vormt een onmisbare
voorwaarde om die aansluiting te behouden. De I-visie en –
strategie 2020-2022 beschijft onze visie op informatievoorziening
binnen gemeente Hengelo en geeft richting en prioritering aan
huidige en toekomstige informatieprojecten en activiteiten. Het
heeft een horizon van circa 2 jaar en wordt halfjaarlijks herijkt op
basis van de laatste ontwikkelingen.

Claudio
Bruggink

10-12-2019

B02

2449780 Clientenervaringsonder

1. Te besluiten de gemeenteraad te informeren
over de uitkomsten van de cliënt

Om de zorg waarvoor de gemeente sinds 1 januari 2015 in het
kader van de WMO en de Jeugdwet verantwoordelijk is te kunnen

Claudio
Bruggink
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Datum

10-12-2019

Nr.

B03

Onderwerp
zoek jeugd en wmo
2019

Besluit
ervaringsonderzoeken
Jeugd en Wmo
2. De betreffende rapportages en de brief aan de
gemeenteraad ter kennisname aan de Adviesraad
Sociaal aan te bieden.

Publieksvriendelijke samenvatting
bewaken, laat de gemeente jaarlijks eenn
cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit voeren bij cliënten die hulp of
ondersteuning ontvangen. In juni/juli zijn vragenlijsten uitgezet bij
Hengelose cliënten. De uitkomsten van beide onderzoeken zijn nu
bekend en worden voorgelegd aan de gemeenteraad, de
Adviesraad Sociaal. We herkennen ons in de uitkomsten van de
cliëntervaringsonderzoeken. Het merendeel van de respondenten
weet waar ze terecht kunnen met hun vraag en is tevreden over
hoe de gemeente met de hulpvraag omgaat. We zijn verheugd
over de toename van bekendheid met de onafhankelijke
cliëntondersteuning, maar we zullen hier op blijven investeren
zoals bijvoorbeeld bij de inrichting van onze nieuwe gemeentelijke
website en de uitwerking van de preventievisie.
Extra aandacht zal ook gaan naar de onafhankelijke
cliëntondersteuning. In het kader van het koplopersproject
integrale cliëntondersteuning werken de Twentse gemeenten, de
GGD Twente, het zorgkantoor Menzis en de zorgverzekeraar
Menzis samen om te komen tot een breed bekende, toegankelijke
en integrale cliëntondersteuning in Twente. Dit is een project van 2
jaar gefinancierd door het ministerie van VWS.

2445315 - Verlengen
financieringsovereenko
mst (bancaire
dienstverlening) met
de BNG Bank

Het college besluit:
1. Gebruik te maken van de verlengingsoptie van 2
jaren (2020 en 2021) in het per 31-12-2019
aflopende contract bancaire dienstverlening met de
BNG Bank.
2. De BNG Bank een brief te sturen met de
bevestiging van de verlenging van het contract tot
en met 31-12-2021.

De BNG Bank is de huisbankier van de gemeente Hengelo. De
overeenkomst met de BNG Bank eindigt per 31-12-2019. In de
overeenkomst is een optie opgenomen om de overeenkomst met 2
jaren te verlengen. Van deze optie wordt gebruik gemaakt. Het
contract loopt door tot en met 2021.

Aldus vastgesteld,
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Portef.h.

Mariska ten
Heuw

