Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 25 februari 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
25-2-2020

Nr.
A02

Onderwerp
3027202 Procesvoorstel doelen
en beleidsindicatoren
begrotingsprogramma'
s 6, 7 en 8

Besluit
1. In te stemmen met aangepast procesvoorstel;
2. In te stemmen met de raadsbrief.

Publieksvriendelijke samenvatting
Het college van B en W en de gemeenteraad hebben afgesproken
om de opzet van de Beleidsbegroting aan te passen, met
concretere maatschappelijke doelen en indicatoren en een
duidelijke prioritering, zodat gemeenteraad en college beter
kunnen sturen. De gemeenteraad heeft daarover tijdens twee
sessies met elkaar en leden van het college van gedachten
gewisseld, aan de hand van drie pilot programma’s.
Op basis van de laatste sessie stelt het college de raad voor het
vervolgproces aan te passen, om uiteindelijk te bereiken er
politiek-bestuurlijk en in de organisatie draagvlak is voor de
gestelde doelen en passende beleidsindicatoren.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

25-2-2020

B01

3025856 - Gelijke
Kansen Agenda
Hengelo

1. In te stemmen met de Gelijke Kansen Agenda
Hengelo

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft
een Gelijke Kansenalliantie in het leven geroepen om
kansenongelijkheid in het onderwijs tegen te gaan. Alle kinderen
ongeacht hun achtergrond moeten gelijke kansen hebben om zich
te ontwikkelen. Het tegengaan van kansenongelijkheid is een
opdracht voor iedereen, met een grote rol voor het onderwijs. Het
verbinden van de drie leefwerelden – school, thuis, omgeving – is
heel belangrijk in de aanpak van gelijke kansen Aan alle grote
gemeenten is een oproep gedaan om een Gelijke Kansen Agenda
(GKA) op te stellen. In de GKA staan de gezamenlijke doelen en
werkafspraken tussen het ministerie en de gemeente. Hengelo
heeft een GKA opgesteld, omdat wij het belangrijk vinden dat alle
kinderen en jongeren zich goed kunnen ontwikkelen. In de GKA
zetten wij er vooral op in om kinderen en jongeren zo vroeg
mogelijk te helpen als er problemen ontstaan.

Claudio
Bruggink

25-2-2020

B02

3014614 Raadsvragen over
uitvoering motie
“Gelijke kansen voor
iedereen"

De vragen van de PvdA over de uitvoering motie
'gelijke kansen voor iedereen' via bijgevoegde brief
beantwoorden

het college heeft naar aanleiding van vragen over de de uitvoering
motie 'gelijke kansen voor iedereen' de raad geinformeerd over de
uitvoering daarvan.

Mariska ten
Heuw

25-2-2020

B03

2466301 - Ontwerp
bestemmingsplan en
ontwerp
beeldkwaliteitsplan
Broek Oost 2019

Het college besluit:

Voor het plangebied Broek Oost 2019 heeft de gemeenteraad op 3
februari 2009 een bestemmingsplan vastgesteld. Het
oorspronkelijke plan voor het gebied Broek Oost bestond uit de
realisatie van woningen, appartementen en een verpleeghuis. Met
de voorliggende herziening komen de appartementen en het
verpleeghuis geheel te vervallen en wordt het aantal nog te
realiseren woningen teruggebracht. Tegelijkertijd maakt een groot

Gerard Gerrits

A.
dat conform de informele mer-beoordeling in de
voorbereiding op het bestemmingsplan Broek Oost
2019, geen milieueffectrapport behoeft te worden
opgesteld.
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Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
B.
1. in te stemmen met het ontwerp
bestemmingsplan Broek Oost 2019 (met
identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP0131-0201,
getekend op de ondergrond
o_NL.IMR0.0164.BP0131.dgn);
2. in te stemmen met het ontwerp
beeldkwaliteitsplan Broek Oost 2019;
3. kennis te nemen van het ‘Verslag vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan Broek Oost 2019';
4. de gemeenteraad te informeren conform
bijgaande brief;
5. het ontwerp bestemmingsplan Broek Oost 2019
en het ontwerp beeldkwaliteitsplan Broek Oost
2019 gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage te leggen.

Publieksvriendelijke samenvatting
deel van de woonbestemming, evenals de bestemmingen
'Gemengd' en 'Maatschappelijk' uit het bestemmingsplan Broek
Oost uit 2009, nu plaats voor de bestemming 'Groen' en zijn de
reeds aanwezige woningen binnen het plangebied ook ingepast.
Ook is het 'Beeldkwaliteitsplan Broek Oost 2019' opgesteld. Dit is
bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het woongebied te toetsen
en te bewaken. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het ontwerp
bestemmingsplan worden gezamenlijk ter inzage gelegd.

Portef.h.

25-2-2020

B04

3021310 - Subsidie
uitvoeringsregel
bewonersparticipatie
2020

1. De 'Subsidieregel bewonersparticipatie 2020'
vast te stellen.
2. Het 'Aanvraagformulier buurtbonnen 2020' vast
te stellen.
3. Het 'Aanvraagformulier subsidie
bewonersparticipatie 2020' vast te stellen.

Net als in 2019 ontvangen alle bewonersorganisaties een
basissubsidie voor communicatie-, vergader- en
administratiekosten en een subsidie voor het organiseren van
wijkbrede activiteiten. Voor ongeorganiseerde bewoners(groepen)
is opnieuw het buurtbonnenbudget beschikbaar. De regeling is na
overleg met alle erkende bewonersorganisaties ongewijzigd ten
opzichte van 2019. Verdeling vindt plaats op basis van inwonertal.

Bas van
Wakeren

25-2-2020

B05

3019392 Beantwoording
aanvullende
raadsvragen
tegenprestatie

De aanvullende raadsvragen inzake de
tegenprestatie via bijgevoegde brief te
beantwoorden.

De fractie van de VVD heeft aanvullende raadsvragen gesteld
inzake de tegenprestatie. Het college heeft deze beantwoord.

Mariska ten
Heuw

25-2-2020

B07

3010142 - Ontwerp
bestemmingsplan
Watertorengebied

Het college besluit:

Het watertorengebied maakt deel uit van het Watertorenpark. Het
doel is om van het watertorengebied een levendige, eigentijdse
locatie te maken bestaande uit twee nieuw te ontwikkelen
woningbouwlocaties en het watertorenensemble. De grens van dit
plangebied wordt globaal gevormd door de Stadionlaan,
Socratesstraat, Stroweg, de bebouwing aan de Parallelweg SS en
de vijver in het Watertorenpark.

A.
dat conform de informele mer-beoordeling in de
voorbereiding op het bestemmingsplan
Watertorengebied, geen milieueffectrapport
behoeft te worden opgesteld.
B.
1. in te stemmen met het ontwerp
bestemmingsplan Watertorengebied (met
identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP0129-0201,
getekend op de ondergrond
o_NL.IMR0.0164.BP0129.dgn);
2. kennis te nemen van het ‘Verslag vooroverleg Voorontwerp bestemmingsplan Watertorengebied';
4. de gemeenteraad te informeren conform
bijgaande brief;
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Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
5. het ontwerp bestemmingsplan Watertorengebied
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te
leggen.

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

25-2-2020

B08

3024144 Intentieovereenkomst
herontwikkeling locatie
ETEF Journée

te besluiten tot het aangaan van de bij dit besluit
behorende intentieovereenkomst met betrekking
tot herontwikkeling van de locatie ETEF Journée

25-2-2020

B09

3011290 - Definitief
besluit
organisatiewijziging toekomstbestendige
Bedrijfsvoering

Het college besluit:
1. Een definitief besluit te nemen om de sectoren
Middelen en Dienstverlening op te heffen en samen
te voegen tot één sector Bedrijfsvoering.
2. Een definitief besluit te nemen over de wijziging
van de organisatie structuur zoals toegelicht in de
notitie 'Toekomstbestendige Bedrijfsvoering'.

Door veranderingen in de samenleving verandert onze rol als
gemeentelijke organisatie. Dit vraagt om een wendbare
gemeentelijke organisatie, zodat we snel en adequaat op
ontwikkelingen kunnen reageren. De opgaven voor onze stad
vereisen meer visie en focus en gerichte concernsturing. In 2018
hebben de sectoren Fysiek en Sociaal hun eigen doorontwikkeling
gevolgd. Nu is er bekeken hoe de ondersteunende afdelingen (de
bedrijfsvoering) ook toekomstbestendig kan bijven om in te
kunnen blijven spelen op de nieuwe werkwijze en vragen uit de
organisatie en de samenleving om daarmee een volwaardig partner
te blijven.

Claudio
Bruggink

4-2-2020
1 week
niet
openbaar

B03

3015969 Raadsvragen over de
Boekelosebrug

De vragen van onafhankelijk raadslid Janssen over
de Boekelosebrug beantwoorden met bijgevoegde
brief

Onafhankelijk raadslid, Leo Janssen, heeft vragen gesteld over de
zonnepanelen op de Boekelosebrug. In de bijgevoegde brief wordt
op deze vragen een antwoord gegeven.

Mariska ten
Heuw

11-2-2020
1 week
niet
openbaar

A01

3014588 Raadsvragen over
verkoop boerderij
Dasstraat 69

De vragen van de heer L. Janssen over de verkoop
van de boerderij Dasstraat 69 te beantwooorden
met de bijgevoegde brief.

De heer L. Janssen heeft vragen gesteld aan het college en het
college beantwoordt deze vragen middels brief aan de heer
Janssen.

Gerard Gerrits

11-2-2020
1 week
niet
openbaar

A03

2458764 - Benoemen
Privacyfunctionaris en
FG

Het college van burgemeester en wethouders en
de burgemeester besluiten ieder voor zover het
hun bevoegdheden betreft:
1. De Adviseur openbare orde en veiligheid aan te
wijzen als privacyfunctionaris als bedoeld in de
artikelen 6 en 34 van de Wet politiegegevens
(Wpg);
2. De Functionaris Gegevensbescherming (FG) als
bedoeld in artikel 37 van de Algemene
Verordening gegevensbescherming (AVG) tevens
aan te wijzen als Functionaris
Gegevensbescherming als bedoeld in artikel 36 van
de Wpg;

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze
verordening is echter niet van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens in verband met opsporing en vervolging van
strafbare feiten. De verwerkingen vallen onder de werking van de
Europese richtlijn gegevensverwerking opsporing en vervolging.
Deze richtlijn is in ons nationale recht ingevoerd met de Wet
politiegegevens (Wpg) en de Wet justitiële gegevens.
De Wpg is ook van toepassing op de verwerking van
persoonsgegevens door een buitengewoon
opsporingsambtenaar.Gemeenten met buitengewoon
opsporingsambtenaren (boa’s) in dienst (bijvoorbeeld
gemeentelijke handhavers, parkeercontroleurs, milieu-inspecteurs,

Claudio
Bruggink
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Hart van Zuid staat voor de opgave om te transformeren naar een
aantrekkelijk stadsdeel, met een mix aan functies, zoals wonen,
werken, leren én ontmoeten.VincentSpikker B.V. heeft de
gemeente te kennen gegeven de locatie ETEF Journée, gelegen in
het plan Hart van Zuid, voor haar rekening en risico te willen
ontwikkelen. De ontwikkelaar gaat de mogelijkheden onderzoeken
om tot een voor beide partijen aanvaardbaar woningbouwproject
te komen op deze locatie. Het project kan een goede aanvulling op
de ontwikkeling Hart van Zuid vormen.

Mariska ten
Heuw

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
3. De benoemingen aan te melden bij de Autoriteit
Persoonsgegevens (AP ) middels de elektronische
aanmeldprocedure ;
3. De FG voor de Wpg aan te wijzen als
toezichthouder in de zin van titel 5.2 van de
Algemene wet bestuursrecht;
4. Het "Statuut Functionaris Gegevensbescherming
van de gemeente Hengelo" van overeenkomstige
toepassing te verklaren op de FG voor de Wpg;
5. De regeling Wpg gemeente Hengelo vasts te
stellen conform het bijgaande concept.

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
leerplichtambtenaren en sociaal rechercheurs) die
persoonsgegevens/politiegegevens verwerken, krijgen daarom
naast de AVG te maken met de wettelijke verplichtingen van de
Wpg politiegegevens (Wpg). Op grond vande Wpg moet de
gemeente een privacyfunctionaris en een Functionaris
Gegevensbescherming benoemen voor de verwerkingen op grond
van de Wpg binnen de gemeente. Met dit besluit wordt aan deze
verplichting voldaan.

Portef.h.

