Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 21 januari 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
21-1-2020

Nr.
B01

Onderwerp
2461198 - Besluit mbt
het eenmalig verkorten
van de bewaartermijn
clientendossiers en
hiermee af te zien van
terugvorder

Besluit
Besluiten om de bewaartermijn van de
cliëntendossiers sociale zaken (welke zijn gevormd
onder de oude selectielijst) eenmalig te verkorten
van 20 jaar naar 7 jaar en daarmee af te zien van
een eventuele mogelijkheid tot terugvordering.
Deze fysieke dossiers zullen daarmee per direct
vernietigd worden.

Publieksvriendelijke samenvatting
Vanaf 2007 zijn de cliëntendossiers sociale zaken digitaal
gearchiveerd. Alle afgesloten cliëntendossiers van voor 2007 zijn
nog fysiek opgeslagen het archief. Omdat de gemeente gaat
verhuizen naar de binnenstad, heeft het college besloten om
gebruik te maken van de mogelijkheid om voor de (fysieke)
dossiers van vóór 2007 gebruik te maken van de mogelijkheid om
rechtmatig de termijn van 20 jaar te verkorten naar 7 jaar.
Hiermee worden honderden meters archiefruimte uitgespaard. Dit
is conform de in de archiefwet bepaalde wettelijke termijn voor
financiële stukken. Hiermee wordt wel afstand gedaan van de
mogelijkheid tot terugvordering mbt deze dossiers die tot 2007
gevormd zijn. Dit een éénmalige ingreep om op die manier (kosten
voor) archiefruimte uit te sparen.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

21-1-2020

B02

3008492 - Raadsbrief
factsheet re-integratie
2020

De bijgevoegde raadsbrief over de resultaten van
het re-integratiebeleid en de factsheet re-integratie
2020 vast te stellen en naar de raad sturen.

Via deze brief informeert het college de gemeenteraad over de
resultaten van het re-integratiebeleid in 2019. Tevens wordt
vooruitgeblikt op de activiteiten in 2020. De brief bevat als bijlage
een overzicht van de instrumenten die we in het kader van reintegratie inzetten.

Mariska ten
Heuw

21-1-2020

B03

3011239 - Raadsbrief
inzake samenwerking
Sociale Zaken

Het college van B&W:
1. neemt kennis van de voortgang van de
samenwerking sociale zaken met de gemeenten
Borne en Haaksbergen.
2. informeert de gemeenteraad hierover middels
bijgaande brief.

De gemeenten Borne, Haaksbergen en Hengelo werken samen op
het gebied van Sociale Zaken. Het gaat hier om een lichte
gemeenschappelijke regeling in de vorm van een
centrumgemeenteconstructie. Hengelo fungeert daarbij als
centrumgemeente. Uit een evaluatie blijkt dat de deelnemende
gemeenten tevreden zijn over de samenwerking. De vooraf
gestelde doelen op het gebied van kostenreductie en
kwaliteitsverbetering worden ook gehaald.
Het college informeert de raad over de voortgang.

Mariska ten
Heuw

21-1-2020

B04

3009752 - Wijziging
beleidsregels
individuele
studietoeslag

- De Beleidsregels individuele studietoeslag 2020
vast te stellen.
- De Beleidsregels individuele studietoeslag 2017 in
te trekken.

In 2017 is de hoogte van de individuele studietoeslag - na
regionale afstemming - vastgesteld op € 100 per maand. Het
betreft hier mensen met een arbeidsbeperking. In het land zijn er
grote verschillen in de hoogte, variërend van €50 tot €600 per
maand. Er is nu een wetsvoorstel in voorbereiding om de hoogte
van de studietoeslag vanaf 1-1-2021 te normeren op €300 per
maand. Het college heeft vooruitlopend op de wetswijziging de
hoogte van de individuele studietoeslag verhoogt van €100,- naar
€300,- per maand.

Mariska ten
Heuw
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Datum
21-1-2020

Nr.
B05

Onderwerp
2470070 - Bestuurlijk
proces Planning- en
Controlcyclus 2020

Besluit
Instemmen met de raadsbrief ’Bestuurlijk proces
Planning- en Controlcyclus 2020’.

Publieksvriendelijke samenvatting
De gemeente Hengelo maakt elk jaar diverse documenten om de
koers voor de komende jaren te bepalen, passend binnen de
financiële kaders (middelen) van de gemeente, en om te kijken of
we nog op koers liggen. Het afgelopen jaar hebben inwoners actief
meegedacht over de koers van de gemeente: zij hebben nieuwe
beleidsvoorstellen gedaan voor de Kadernota 2020 -2023.
De financiële kaders worden met name bepaald door het geld dat
de gemeente van het rijk krijgt,het zogenoemde gemeentefonds.
Voor 2021 en verder gaat het rijk een andere verdeling voor het
gemeentefonds aan gemeenten hanteren, waardoor de gemeente
Hengelo pas in juni duidelijkheid krijgt over de financiële kaders.
Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om in pas in juni
te kijken of en op welke wijze de inwoners weer ideeën kunnen
aandragen voor nieuwe (beleids)voorstellen. Op dat moment is er
namelijk pas duidelijkheid of er bezuinigd moet worden, of dat er
extra geld beschikbaar komt. Het college van B en W heeft de
gemeenteraad hier met een brief over geïnformeerd.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

21-1-2020

B06

3005822 Raadsvragen over het
niet ondertekenen van
de prestatieafspraken
2020-2021

stemt in met beantwoording raadsvragen SP over
niet ondertekenen prestatieafspraken met
Ookbions en Welbions.

Door de SP fractie zijn raadsvragen gesteld aan het college over
het niet ondertekenen van de prestatieafspraken met Ookbions en
Welbions. Het heeft deze vragen in de raadsvergadering van 14
januari mondeling beantwoord en toegezegd ook schriftelijk de
vragen te beantwoorden.

Bas van
Wakeren

21-1-2020

B07

2472605 - Rapportage
HHM inzake verkenning
toekomstbestendige
Huishoudelijke
Ondersteuning in
Twente

De gemeenteraad met bijgevoegde brief
informeren over de uitkomst van de rapportage
van HHM.

De gemeenteraad wordt per brief geinformeerd over de resultaten
van het regionale onderzoek naar optimalisering van de
huishoudelijke ondersteuning in de toekomst. De conclusie is dat
er gezien de huidige wet en regelgeving op de korte termijn geen
wezenlijk andere aanpak van de HO aan de orde is.

Bas van
Wakeren

21-1-2020

B09

3008007 - Raadsbrief
stand van zaken GGiD

De raad informeren over de stand van zaken
rondom de GGiD door middel van bijgaande
raadsbrief.

Binnen de JGZ van GGD Twente wordt gewerkt met een digitaal
dossier JGZ. Het hebben van een digitaal systeem is wettelijk
verplicht. Het huidige systeem voldoet niet meer en moet worden
vervangen. De GGD Twente heeft samen met 2 andere GGD-en
besloten om gezamenlijk een nieuw digitaal dossier te ontwikkelen
en implementeren (GGiD). Dit proces heeft vertraging opgelopen
door een verschil van inzicht tussen de drie GGD-en en de
leverancier. Dit gaat gepaard met E.500.000 extra kosten voor de
GGD Twente. Deze extra kosten kunnen worden opgevangen
binnen bestaande financiele kaders. De verwachting is dat de
oplevering van het nieuwe GGiD eind 2020 zal plaatsvinden.
GGD Twente heeft de betrokken wethouders hier onlangs over
geinformeerd. Het college informeert nu de gemeenteraad
hierover.

Claudio
Bruggink
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Datum
21-1-2020

Nr.
B10

Onderwerp
2473641 Raadsvragen over
gevolgen faillissement
Zeker Zorg

Besluit
Het college besluit de raadsvragen, met betrekking
tot het faillisement van Zeker zorg, middels een
brief aan de PVV te beantwoorden.

Publieksvriendelijke samenvatting
Het college heeft de raadsvragen met betrekking tot het
faillisement van Zeker zorg beantwoord.

Portef.h.
Bas van
Wakeren

14-1-2020
1 week
niet
openbaar

A02

3002129 - Concept
voorstel besteding
middelen innovatie,
versnelling en
preventie

Kennisnemen van het concept voorstel besteding
middele innovatie, versnelling en preventie.
Het voorstel via bijgaande brief toe te sturen naar
de gemeenteraad om hun zienswijze op te halen.

Met het vaststellen van de Kadernota en Beleidsbegroting 20202023 hebben college en gemeenteraad besloten tijdelijk extra geld
beschikbaar te stellen voor 'innovatie, versnelling en preventie'.
Geld dat wij van het Rijk hebben ontvangen uit het Fond
tekortgemeenten en die zijn toegevoegd aan de Algemene Reserve
(geoormerkt als 'Algemene Reserve sociaal domein'). Er is ruim €
2,4 mln beschikbaar. Innovatie, versnelling en preventie worden
gezien als belangrijke elementen om de tekorten in het sociale
domein terug te brengen. In lijn met en in aanvulling op het
Interventieprogramma sociaal domein Hengelo (juli 2018). Daarbij
heeft de gemeenteraad aangegeven niet te willen bezuinigen op
preventie en is uitgesproken dat de kosten vaak voor de baten uit
gaan. Het college heeft een concept voorstel gemaakt voor het
besteden van de middelen voor innovatie, versnelling en preventie.
Waarbij zij inzetten op innovaties die aansluiten bij de Hengelose
praktijk, op doelgerichte, effectieve preventiemaatregelen en/of op
versnelling van het interventieprogramma. De voorstellen zijn
opgehaald uit de ambtelijke organisatie en worden nu gedeeld met
de gemeenteraad. Het college wil graag de zienswijze van de
gemeenteraad weten. Wellicht heeft de gemeenteraad nog
aanvullende ideeën. Deze kunnen dan worden meegenomen
alvorens het college een definitief besluit neemt over de inzet van
de middelen.

Claudio
Bruggink

17-12-2019
1 week
niet
openbaar

A06

2473488 - Bestuurlijke
opdracht Actualiseren
Kunst- en cultuurvisie
2021+

Vaststellen van bestuurlijke opdracht Actualiseren
kunst- en cultuurvisie 2021+

In januari 2014 is de kunst- en cultuurvisie 2014-2020 en in
oktober 2019 is de evaluatie van het lopende kunst- en
cultuurbeleid vastgesteld door de gemeenteraad. De huidige
beleidsperiode van de visie loopt tot en met 2020. Het is van
belang om tijdig met de recent opgehaalde aanbevelingen uit de
evaluatie de visie te bevestigen dan wel te actualiseren, zodat er
invulling gegeven kan worden aan nieuw kunst- en cultuurbeleid.
Het college heeft opdracht gegeven om de visie te actualiseren. Bij
het uitvoeren van de opdracht is er aandacht voor:
1. de aanbevelingen van de evaluatie van het cultuurbeleid 20142019;
2. aansluiting op de regionale samenwerkingen en provinciaal en
landelijk kunst- en cultuurbeleid;
3. overzicht van relevante kunst- en cultuurdomeinen, waar met
meerjarige beleidsnota’s uitvoering gegeven kan worden aan de
visie;
4. een actieve participatie van alle relevante partners in Hengelo
bij het vaststellen van de visie en de relevante kunst- en
cultuurdomeinen en de uitvoering in de praktijk;
5. de rol en bijdrage van de gemeente;
6. de maatschappelijke waarde voor aanbieders (culturele

Bas van
Wakeren
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Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
kernvoorzieningen, verenigingen, kunstenaars etc.) en inwoners en
bezoekers van de gemeente Hengelo.

Aldus vastgesteld,
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Portef.h.

