Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 4 februari 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
4-2-2020

Nr.
A03

Onderwerp
3015112 - Evaluatie
nieuw beschut

Besluit
1. Kennis te nemen van de evaluatie en de
tegenvallende businesscase nieuw beschut
2. In te stemmen met de wijzigingsvoorstellen voor
2020

Publieksvriendelijke samenvatting
Met ingang van 1 januari 2017 heeft er een wetswijziging van de
Participatiewet plaatsgevonden die gemeenten verplicht uitvoering
te geven aan de regeling nieuw beschut. De regeling is bedoeld
voor mensen met een arbeidsbeperking die een beschutte
werkomgeving nodig hebben om tot loonvormende arbeid te
komen. Vanaf dat momente kan elke inwoner een advies tot de
regeling nieuw beschut aanvragen bij het UWV en geeft een
positief advies af als de aanvrager tot de doelgroep behoort. De
gemeente krijgt financiele middelen toegevoegd aan het BUIG
budget en Participatie budget om de kosten te dekken. Daarnaast
is voor de werkgever de Lage Inkomensvoorziening (LIV) en de
No-risk polis beschikbaar. Nu blijkt dat de arbeidsproductiviteit
laag is en de begeleidingsbehoefte hoog en de gemiddeld
verstrekte loonkostensubsidie
(59% WML) niet leidt tot een kostendekkende uitvoering. Daarom
stellen wij voor om de loonkostensubsidie vast te stellen op 70%
WML.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

4-2-2020

B01

2468822 Informerende
raadsbrief - van IBOR
naar KOR

Het college besluit:
• In te stemmen met de actualisatie van de
beeldkwaliteitssystematiek van IBOR 2005 naar
KOR 2018 voor het beheer en onderhoud van de
openbare ruimte;
• De raad hierover te informeren middels de
bijgevoegde raadsbrief.

In 2005 stelde de gemeenteraad het IBOR Stedelijk Niveau vast.
IBOR staat voor Instrument Beheer Openbare Ruimte. Hiermee
kreeg Hengelo een systematiek waarmee de kwaliteit van de
openbare ruimte kan worden vastgelegd en beoordeeld. Deze
systematiek is na 15 jaar toe aan een update. Daarom stapt de
gemeente Hengelo per 1 januari 2021 over op een nieuwe
systematiek, de KOR 2018. KOR staat voor Kwaliteitscatalogus
Openbare Ruimte.
In de openbare ruimte zullen er voor bewoners geen merkbare
verschillen zijn. Het blijft immers ook een
beeldkwaliteitssystematiek, die met de KOR verder wordt
geprofessionaliseerd en gestandaardiseerd.

Mariska ten
Heuw

4-2-2020

B02

2474401 - Relining
transportriool fase 2.

Het college besluit:
1. Een krediet van € 789.620,00 beschikbaar te
stellen voor de renovatie van het transportriool
tussen Timmersweide en sportpark 't Wilbert.
2. Dit krediet te dekken middels de voorziening
riolering. Hiermee is in het Gemeentelijk
Rioleringsplan 2018-2022 rekening gehouden.

Het gemeentelijk transportriool tussen Timmersweide en sportpark
't Wilbert is in slechte staat. In plaats van de riolering te
vervangen wordt het riool gerelined, dat wil zeggen dat er een
kunststof kous in de rioolbuizen wordt aangebacht. De rioolputten
worden ook inwendig gerenoveerd. De overlast naar de omgeving
is hierdoor beperkt. De werkzaamheden starten in het voorjaar en
nemen ongeveer 3 maanden in beslag.

Mariska ten
Heuw
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Datum
4-2-2020

Nr.
B04

Onderwerp
3015069 - Afsluiten
lange geldleningen

Besluit
Instemmen met het aantrekken van:
1. Geldlening € 15 mln., fixe, storting 25-02-2020,
looptijd 13 jaren, rente van maximaal 0,8%
2. Geldlening € 15 mln., fixe, storting 25-02-2020,
looptijd 15 jaren, rente van maximaal 1%
3. Geldlening € 11 mln., fixe, storting 05-05-2020,
looptijd 5 jaren, rente van maximaal 0,5%

Publieksvriendelijke samenvatting
De gemeente heeft kapitaal nodig om bestaande geldleningen te
kunnen aflossen en om geplande investeringen te kunnen doen.
Hiervoor moeten wij leningen aantrekken op de kapitaalmarkt. Het
college heeft besloten dat deze geldleningen worden aangetrokken.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

4-2-2020

B05

3013987 - Jaarverslag
lobby Twente 2019

Het Jaarverslag lobby Twente 2019 aan de
gemeenteraad te sturen ter informatie

Het jaarverslag lobby Twente 2019 geeft een mooi overzicht van
de behaalde resultaten in Den Haag en Brussel. De 14 Twentse
gemeenten voeren een gezamenlijke lobby, samen met het
bedrijfsleven en kennisinstellingen. Dit heeft onder andere geleid
tot een versnelde aanpak van de A1 van Apeldoorn tot Azelo, 72
miljoen extra investering in het Twentekanaal en extra gelden voor
de jeugdzorg.

Claudio
Bruggink

4-2-2020

B06

2451948 - Evaluatie
Bomenverordening
2018

Het college besluit:
- in te stemmen met de informerende brief aan de
raad.

In juni 2018 jaar geleden stelde de gemeenteraad de
Bomenverordening 2018 vast. Het nieuwe beleid dat de
bescherming van de bomen regelt, is nu geevalueerd. Uit de
evaluatie komt naar voern dat het aantal kapvergunningen is
afgenomen met ruim 62%. Verder blijkt uit de evaluatie niet dat
de versoepeling van de regels leidt tot een vermindering van de
groene uitstraling van de stad. Het aantal geregistreerde
gemeentelijke bomen blijft nog steeds toenemen.

Mariska ten
Heuw

4-2-2020

B07

3017749 Omgevingsvisie
Buitengebied:
gewijzigde planning

1. instemmen met de inhoud van de bijgevoegde
brief
2. de gemeenteraad informeren middels
bijgevoegde brief

De planning voor het vaststellen van de omgevingsvisie
Buitengebied wordt uitgesteld naar 9 september 2020.

4-2-2020

B09

3018595 Budgetoverheveling
2019

Het college besluit de raad voor te stellen :

Wanneer budgetten in enig jaar niet volledig kunnen worden
aangewend voor het doel waarvoor deze in de begroting zijn
opgenomen, bestaat de mogelijkheid deze - onder voorwaarden over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar. Over 2019 zijn
een aantal voorstellen gedaan.

Mariska ten
Heuw

Het project 'Van Grijs naar Groen' gaat van start in Woolde.
Wijkbewoners kunnen in de maand februari ideeën indienen om
hun wijk te vergroenen. In april stemmen alle inwoners vervolgens
op het beste idee, dat dan ook dit najaar wordt uitgevoerd wordt.
In totaal is hier 175.000 euro voor beschikbaar.
De gemeenteraad wil de stad graag vergroenen en heeft daar in
totaal 600.000 euro voor beschikbaar gesteld. Het project 'Van
Grijs naar Groen' wordt per wijk opgepakt, over een periode van

Mariska ten
Heuw

1. De ‘reguliere’ budgetten 2019 die voldoen aan
de criteria met een totaal bedrag
van € 735.498 over te hevelen naar de begroting
2020.
2. De budgetten 2019 die voldoen aan de criteria
en reeds besluitvorming over is geweest met een
totaal bedrag van € 521.000 in 2020 te ramen en
te onttrekken uit de algemene reserve.

4-2-2020

B10

3018748 - Memo van
grijs naar groen

Instemmen met de brief aan de raad over grijs
naar groen.
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Datum
4-2-2020

28-1-2020
1 week
niet
openbaar

Nr.

Onderwerp

B11

3020504 - Technische
aanpassing
Verordening Advies- en
Cliëntenraad Hengelo

---

2462017 - Bezwaar
tegen besluit op
handhavingsverzoek
omgevingsvergunning

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
vier jaar. Later dit jaar volgt wijk Noord.

In de Verordening Advies- en Cliëntenraad een
kleine technische aanpassing door te voeren;
Deze gewijzigde versie toe te voegen aan raadzaak
no. 2472575 zodat deze aanpassing nog
meegenomen kan worden in de raadsvergadering
van 12 februari 2020.
Het bezwaar, in overeenstemming met het advies
van de commissie voor de bezwaarsschriften
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te
handhaven.

Aldus vastgesteld,
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Portef.h.

N.v.t.

Bas van
Wakeren

Bezwaarde is het niet eens met het afwijzen van een
handhavingsverzoek. De commissie voor de bezwaarschriften is
van mening dat er terecht is afgezien van handhavend optreden,
omdat de overtreding gelegaliseerd kon worden. Inmiddels is er
een omgevingsvergunning verleend. De commissie voor de
bezwaarschriften heeft dan ook geadviseerd het bezwaar
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
Het college heeft het advies van de commissie gevolgd.

Gerrits

