Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 11 februari 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
11-2-2020

Nr.
A02

Onderwerp
2456020 - AVG vervolgrapportage
november 2019

Besluit
Het college besluit:
1. Het verslag over de gegevensbescherming
"Verslag opvolging aanbevelingen - Het eerste jaar
AVG” vast te stellen en de aanbevelingen op te
volgen.
2. De directeur opdracht te geven om de
aanbevelingen uit te voeren.
3. Het nadelig financiële effect van € 72.500 in
2020, 2021 en 2022 en € 48.500 per jaar vanaf
2023 mee te nemen als autonome ontwikkeling in
de eerste wijziging van de beleidsbegroting 2020
en kadernota 2021-2024 en als nadeel aan de
gemeenteraad te presenteren.
4. De raad te informeren d.m.v. bijgaande
raadsbrief.

Publieksvriendelijke samenvatting
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) heeft de gemeente Hengelo in 2018 een functionaris voor de
gegevensbescherming (FG) benoemd. De FG ziet onafhankelijk toe
op de naleving van de AVG-wetgeving in de gemeentelijke
organisatie.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

In het jaarverslag en de follow-up hiervan doet de FG verslag van
zijn bevindingen en doet hij het college een aantal aanbevelingen
om nog beter aan de AVG-wetgeving te voldoen. Het college
neemt deze aanbeveling over.

11-2-2020

A05

2470827 Raadsvragen over
duidelijkheid
bestemmingsplan
Hengelo Noord

De vragen van de PVV Hengelo en Lokaal Hengelo
beantwoorden middels de bijgevoegde brief.

Door de fracties van de PVV Hengelo en Lokaal Hengelo zijn vragen
gesteld over het geldende bestemmingsplan Hengelo Noord in
relatie tot de vestiging van kinderdagcentrum de Toermalijn. De
vragen en antwoorden hebben hoofdzakelijk betrekking op de
milieucategorie die in het bestemmingsplan aan het
kinderdagcentrum de Toermalijn is toegekend en de daarbij
horende minimale afstand tot bebouwing.

Sander
Schelberg

11-2-2020

B01

3004023 Zelfevaluatie BRP

Het college besluit:
1. Het "Uittreksel managementrapportage
Zelfevaluatie BRP" vast te stellen
2. De RIVG en de Autoriteit Persoonsgegevens
hierover te informeren met bijgevoegde brieven.

In de basisregistratie personen (BRP) worden de
persoonsgegevens van de inwoners van Hengelo vastgelegd. Elk
jaar moet de gemeente de inhoud van en de werkwijze rond de
BRP controleren. Dit heet een 'zelfevaluatie'. Uit de zelfevaluatie
blijkt dat de gemeente Hengelo aan de normen voor de kwaliteit
en de beveiliging voldoet. Dit wordt door de gemeente gemeld aan
de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RVIG) en de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP).

Claudio
Bruggink

11-2-2020

B02

3018939 - Ensia 2019
verantwoording
Basisregistratie
Adressen en Gebouwen
(BAG), Basisregistratie
Grootschalige Topograf

Het college besluit:
- De verantwoordingsrapportages Basisregistratie
Adressen en Gebouwen (BAG), Basisregistratie
Grootschalige Topografie (BGT) en Basisregistratie
Ondergrond (BRO) 2018 vast te stellen.
- De gemeenteraad d.m.v. bijgevoegde brief te
informeren over de uitkomsten van de zelfevaluatie
BAG, BGT en BRO.

De gemeente legt verantwoording af over de kwaliteit van de
basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), grootschalige
topografie (BGT) en ondergrond (BRO).
De kwaliteit moet voldoen aan een aantal normen. De BAG en BGT
voldoen ruimschoots aan deze normen. De BRO voldoet echter niet
aan deze normen. Voor de uitvoering van de BRO is de eerste
tranche niet van toepassing bij de gemeente Hengelo. Daardoor is
de volledige invoering van de BRO uitgesteld tot het eerste

Claudio
Bruggink
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Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
- De verantwoordingsrapportages BAG, BGT en
BRO toe te sturen aan het ministerie van BZK.

Publieksvriendelijke samenvatting
kwartaal van 2020. Dit uitstel heeft geen consequenties voor de
gemeente Hengelo en levert geen risico's op bij de uitvoering van
de BRO.

Portef.h.

11-2-2020

B03

3017330 - Verklaring
beëindiging gebruik J.
Perkstraat 11

1. Kennis te nemen van het beëindigen van het
gebruik van het schoolgebouw aan de J. Perkstraat
11 door de Scholengroep Primato;
2. Op grond van artikel 110 van de wet op het
primair onderwijs verklaren dat het gebruik als
schoolgebouw voor de Scholengroep Primato niet
meer nodig is;
3. De bijbehorende verklaring in tweevoud te
ondertekenen zodat de eigendomsoverdracht in het
Kadaster kan worden verwerkt.

Het schoolgebouw aan de J. Perkstraat 11 is al jaren niet meer in
gebruik door Scholengroep Primato. In het Kadaster is de
eigendomswijziging echter nog niet verwerkt. Bij beëindiging van
het gebruik van een schoolgebouw vervalt het eigendom aan de
gemeente. De eigendomsoverdracht moet in het Kadaster worden
ingeschreven. Hiervoor moet een verklaring worden ondertekend
door het schoolbestuur en het College van B&W.

Claudio
Bruggink

11-2-2020

B04

3004108 Voortgangsrapportage
Veiligheid

1. De voortgangsrapportage veiligheid vast te
stellen.
2. De raad door middel van een brief op de hoogte
te brengen.

In 2019 is het aantal delicten ten opzichte van 2018 met 10%
gedaald. Deze dalende trend is al een jaren waar te nemen. Het
aantal woning inbraken en fietsendiefstallen is in 2019 sterk
gedaald. Digitale fraude neemt in aantal wel sterk toe.
Het college is tevreden over de uitvoering van het
veiligheidsbeleid. De samenwerking met partners verloopt goed.
Zorgpunt is wel de wachtlijst bij Veilig Thuis. Inmiddels zijn
stappen ondernomen om deze wachtlijst af te bouwen.
Voor 2020 wil het college een extra impuls geven aan de
bestrijding van ondermijning. Hiervoor verschijnt binnenkort een
plan van aanpak. De rol en bevoegdheden van toezichthouders is
de afgelopen jaren veranderd. De wens bestaat om deze
ontwikkelingen, waartoe ook de verruimde mogelijkheden op het
gebied van uitrusting van toezichthouders behoort, in breed
perspectief te bezien Ook wil het college een nieuw
prostitutiebeleid vaststellen. Tot slot is het college in 2020
voornemens samen met maatschappelijke partners tot stand te
brengen nieuw veiligheidsbeleid aan de raad ter vaststelling aan te
bieden.

Sander
Schelberg

11-2-2020

B06

3019292 - Actieplan
Preventie Jeugd:
Positief Opgroeien en
Opvoeden in Hengelo

Het college besluit:
Het actieplan preventie jeugd: Positief Opgroeien
en Opvoeden in Hengelo vast te stellen.
De raad via bijgevoegde brief over het actieplan te
informeren.

Eind november heeft het college de notitie een nieuwe focus op
preventie vastgesteld. Met dit actieplan 'Positief Opgroeien en
Opvoeden in Hengelo, wordt deze notitie verder uitgewerkt.
We gaan in Hengelo bouwen en versterken van het netwerk, we
zetten in op ondersteuning op de plekken waar jeugdigen en
ouders logisch komen en we ontwikkelen een dynamisch toolbox
voor jeugd en gezin.

Claudio
Bruggink

11-2-2020

B07

3014006 - Informeert
over het afzien van een
bod op de vastgestelde
woonvisie en
prestatieafspraken

1. kennis te nemen van het verzoek van
woningcorporatie Ons Huis om geen bod te doen
op de woonvisie en geen prestatieafspraken te
maken;
2. in te stemmen met dit verzoek en via
bijgevoegde brief te antwoorden.

Woningcorporatie Ons huis geeft aan geen bod te willen doen op
de woonvisie en af te willen zien van het maken van
prestatieafspraken. Het college antwoord via bijgevoegde brief.

Bas van
Wakeren
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Datum
4-2-2020
1 week
niet
openbaar

Nr.
B08

Onderwerp
3012564 - -Informatie
over uitbreiding
Twickelcollege

Besluit
de raad met bijgevoegde brief te informeren over
de voorgenomen uitbreiding bij het Twickelcollege.

Publieksvriendelijke samenvatting
In 2017 is er een strategisch huisvestingplan V(S)O gemaakt. De
Scholengroep Carmel en Stichting OSG werken momenteel aan een
huisvestingplan op bestuursniveau. Deze plannen zullen als basis
dienen om het gebruik van de bestaande gebouwvoorraad kritisch
in ogenschouw te nemen. Het herschikken van leerling- stromen
over de verschillende schoollocaties vraagt tijd en zorgvuldige
afstemming met alle stakeholders. Hierna kan er in samenwerking
met alle onderwijspartners in het VO gewerkt worden aan een
update van het strategisch huisvestingplan van 2017. Zo wordt
geprobeerd voor de lange termijn te werken aan passende
huisvesting binnen met name de bestaande voorraad. Het college
heeft de raad hierover per brief geïnformeerd.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

4-2-2020
1 week
niet
openbaar

---

2459235 - Bezwaar
tegen besluit tot
afwijzing
handhavingsverzoek
mbt parkeren
groenvoorziening door
Autoplein Hengelo

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

Bezwaarde heeft verzocht om handhavend optreden tegen een
aantal door hem geconstateerde overtredingen van Autoplein
Hengelo. De gemeente heeft gedurende een langere periode
waarnemingen gedaan. In deze periode is alleen geconstateerd dat
een aantal keren sprake was van parkeren in de berm waar dat
niet is toegestaan. Gezien de geldende jurisprudentie is de
commissie voor de bezwaarschriften van oordeel dat het
handhavingsverzoek terecht is afgewezen. De commissie heeft
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit te handhaven. Er is in overeenstemming met dit advies
besloten.

Gerard Gerrits

Aldus vastgesteld,
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