Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 10 maart 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
10-3-2020

Nr.
B01

Onderwerp
3018513 Raadsvragen over
gebruik confetti

Besluit
In te stemmen met de antwoordbrief over het
gebruiken van confetti tijdens de opening van
parkeerterrein de Kloosterhof

Publieksvriendelijke samenvatting
Het verbod op het gebruik van confetti geldt sinds eind vorig voor
Hengelose evenementen. Het oplaten van (wens)ballonnen en het
gebruik van confetti is niet meer toegestaan, omdat het schadelijk
is voor natuur en milieu. Het verbod is opgenomen in de
“Beleidsregels voor Evenementen”.

Portef.h.
Sander
Schelberg

Met organisatoren van evenementen wordt actief gecommuniceerd
over onder andere deze nieuwe bepaling. Tevens wordt in de
voorschriften bij de evenementenvergunning het verbod op
gebruik van confetti en wensballonnen opgenomen. Bij (grotere)
evenementen zijn toezichthouders van de gemeente aanwezig. Die
zien toe op handhaving van het verbod.
10-3-2020

B02

3018082 Kredietaanvraag
herinrichting
Deurningerstraat fase
2

Aan de Raad voor te stellen:
1. Voor de voorbereiding en realisatie van de
herinrichting 2e fase Deurningerstraat een krediet
te voteren van € 1.560.000 excl. btw en deze te
dekken uit het GRP (€ 1.101.750) en de
subsidiebijdrage van de provincie Overijssel (€
458.250).

Motivering van agendering en evt. niet openbare informatie t.b.v.
het college:
Voor de herinrichting van de Deurningerstraat tussen
Oldenzaalsestraat en Sloetsweg, onderdeel van een
schoolfietsroute en de wijkring, is een subsidie toegezegd van de
provincie Overijssel. Met deze subsidie en de beschikbare middelen
uit het Gemeentelijk Riool Plan kan dit project gerealiseerd
worden. Met de aanleg van vrijliggende fietspaden, daar waar
mogelijk, verbeteren we de verkeersveiligheid en de doorstroming.
Tevens verbeteren we het rioolstelsel door aanleg van een blauwe
ader en versterken we de groenstructuur door aanleg van meer
bomen.

Gerard Gerrits

10-3-2020

B03

3027612 Kredietaanvraag
Deldenerstraat
deelgebied 1
(Geerdinksweg t/m
Tuindorpstraat)

Aan de Raad voor te stellen:
1. Voor de realisatie van de herinrichting
Deldenerstraat, deel Geerdinksweg tot
Tuindorpstraat, een uitvoeringskrediet te voteren
van € 2.200.000 excl. btw en deze te dekken uit
het Gemeentelijk Rioleringsplan (€1.420.000) en
de subsidiebijdrage van de provincie Overijssel
(€780.000).

Voor de herinrichting van de Deldenerstraat, deel Geerdinksweg
tot Tuindorpstraat, onderdeel van een invalsweg, is een subsidie
toegezegd van de provincie Overijssel. Met deze subsidie en de
beschikbare middelen uit het GRP kan dit project gerealiseerd
worden. Door het versmallen van de rijbaan en de aanleg van vrij
liggende fietspaden verbeteren we de verkeersveiligheid en de
doorstroming. Tevens verbeteren we het rioolstelsel door aanleg
van een blauwe ader en versterken we de groenstructuur door
aanleg van meer bomen.

Gerard Gerrits

10-3-2020

B04

3031203 Raadsvragen over
proces Wonen en Zorg

De vragen van raadslid de heer Van Grouw
beantwoorden middels bijgaande brief.

De fractie van de SP heeft vragen gesteld over het proces met
betrekking tot de notitie Wonen en Zorg. De notitie moet gezien
worden als de start van een proces. Samen met verschillende
partijen wordt er op dit moment gewerkt aan de opgaven die
benoemd staan in de notitie. Voor de zomer is er een nieuw

Bas van
Wakeren
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Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
overleg gepland met bestuurders om de uitgewerkte opgaven te
bespreken. Er ligt een aanbod bij de raad om hen medio 2020 via
een politieke markt verder te informeren over deze uitwerking.

Portef.h.

10-3-2020

B05

3031641 Raadsvragen over het
nieuwe verdeelmodel
van het gemeentefonds

Instemmen met de raadsbrief over het nieuwe
verdeelmodel van gemeenten.

Het Rijk heeft de herverdeling van het gemeentefonds met een
jaar uitgesteld, met ingang van 2022 in plaats van 2021. Op dit
moment is nog niet in te schatten hoe het financieel perspectief
voor de periode 2021-2024 er uit gaat zien. Dit is mede afhankelijk
van de meicirculaire van het gemeentefonds die pas begin juni kan
worden doorberekend. Er kunnen geen verwachtingen worden
gewekt in welke mate er wel/geen (meerjarige) financiële ruimte
is. Daarom adviseert het college de gemeenteraad om nu geen
brede uitvraag te doen naar nieuw beleid en het eerdere
procesvoorstel te handhaven. Pas wanneer het totale financieel
perspectief 2021-2024 bekend is weten we in welke mate er
sprake is van financiële tekorten of ruimte, zodat eind juni 2020
het afzonderlijke vervolgtraject (bezuinigingen/nieuw beleid) wordt
afgesproken. Bijvoorbeeld bij een financieel tekort een
bezuinigingstraject of bij financiële ruimte een proces met de stad
(inwoners, organisaties etc.) opstarten.

Mariska ten
Heuw

3-3-2020
1 week
niet
openbaar

A01

3029888 - Voorstel
kaderstelling
Marktplein

De raad voor te stellen:
In te stemmen met het co-creatieproces met
bijgevoegde kaders om tot een ontwerp te komen
voor het Marktplein en hiervoor een
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter
grootte van € 300.000,--.

De gemeenteraad heeft aangegeven middels co-creatie te willen
komen tot een breed gedragen ontwerp voor het Marktplein.
Hierbij moet de samenleving van Hengelo zich gehoord en gezien
voelen. Het moet ook leiden tot een grote publieke
aantrekkingskracht voor Hengelo. Op 13 februari jl. is dit tijdens
een werkatelier met de Raad besproken. De uitkomsten van het
werkatelier hebben geleid tot bijgevoegd kaderdocument. Hiermee
dient de gemeenteraad de kaders voor het proces Marktplein te
bepalen waarmee het co-creatieproces van start kan gaan.

Bas van
Wakeren

3-3-2020
1 week
niet
openbaar

B03

3031191 Samenwerkingsoveree
nkomst
Gemeenschappelijk
Havenbedrijf Twente
2020 ev.

1. Kennis te nemen van de evaluatie Havenbedrijf
Twente d.d. 23 mei 2019 en de door het
Bestuurlijk Havenoverleg Twentekanalen
overgenomen aanbevelingen;
1a. De samenwerkingsovereenkomst uit 2015
geactualiseerd vast te stellen;
1b. In principe in te stemmen met het gezamenlijk
uitvoeren en professionaliseren van de
havenmeestersfunctie onder voorbehoud van
financiële dekking;
1c. Opdracht te geven aan de havenmanager tot
het realiseren van een integraal administratief
havengebied vóór eind 2020.
2. Als college en burgemeester, ieder voor zover
ziend op de eigen bevoegdheden, de
havenmanager mandaat, volmacht en machtiging
voor diens taken zoals opgenomen in de
samenwerkingsovereenkomst, te verlenen.
3. De Raad hierover te informeren via bijgevoegde

Sinds 2015 werken de gemeenten Hengelo, Enschede, Almelo, Hof
van Twente en Lochem samen in het Havenbedrijf Twente. In 2019
is deze samenwerking geëvalueerd. Duidelijk is geworden dat het
bestuur van het Havenbedrijf Twente de samenwerking wil
voortzetten op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Deze
samenwerkingsoverkomst is op onderdelen aangepast en
geactualiseerd. Aanpassingen hebben o.a. betrekking op het
realiseren van één administratief havengebied i.v.m. een betere
dienstverlening aan schippers, duidelijker profiel, takenpakket en
mandaat voor de havenmanager en actualisatie van de
doelstellingen. Daarnaast is het realiseren van de gezamenlijke
uitvoering en professionalisering van de havenmeestersfunctie
voorzien.

Mariska ten
Heuw
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3-3-2020
1 week
niet
openbaar

Nr.

B07

Onderwerp

3024688 Collegeadvies tijdelijke
benoeming adviseur
adviescommissie BKV

brief.

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting

1. John Brunink als adviseur van de
adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving
benoemen voor de taak beoordelen aanvragen
Stimuleringsregeling BKV voor de periode 1
februari tot en met 31 december 2020.
2. De betrokkene middels bijgevoegde brief
informeren over dit besluit

Aldus vastgesteld,
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Het college heeft op advies van de adviescommissie beeldende
kunst en vormgeving dhr J. Brunink benoemd als adviseur van de
adviescommissie.
De adviescommissie heeft tot taak om aanvragen die worden
gedaan in het kader van de Stimuleringsregeling Beeldende kunst
en vormgeving te beoordelen en het college van burgemeester en
wethouders daarover te adviseren.

Portef.h.

Bas van
Wakeren

