Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 17 maart 2020
Aanwezig:

Van Wakeren (locoburgemeester), Ten Heuw, Bruggink (wethouders),
Eshuis (gemeentesecretaris), De Boer (ambtelijke ondersteuning)

Afwezig:

Schelberg (burgemeester), Gerrits (wethouder), Lange (locogemeentesecretaris)

Datum
17-3-2020

Nr.
A02

Onderwerp
3019835 - Raadsvragen
inzake subsidie voor
watertappunten in
Hengelo

Besluit
Bijgaande raadsvragen via bijgevoegde brief
beantwoorden.

17-3-2020

A03

3039512 - Geluidbeleid
inzake warmtepompen en
airco's

17-3-2020

B01

3020971 Vaststellingsovereenkomst
Berflo Es

Het college besluit om beleidsregel 1 uit hoofdstuk 7 van
de Nota Geluid, herziening 2015 als volgt te wijzigen:
Geluidhinder zoals bedoeld in artikel 4:6 van de APV als
gevolg van een installatie voor warmte- of
koudeopwekking of van andere toestellen of apparaten die
gedurende meer dan één dag aanwezig zijn, wordt alleen
in aanmerking genomen als het geluidniveau op de
perceelgrens met een perceel met- of bestemd voor een
andere geluidgevoelige functie hoger is dan 40 dB(A),
bepaald volgens de Handleiding Meten en Rekenen
Industrielawaai, internetuitgave 2004.
a. de raad voor te stellen in te stemmen met de
Vaststellingsovereenkomst;
b. na instemming van de raad te besluiten tot het aangaan
van de Vaststellingsovereenkomst

17-3-2020

B02

3037107 - Wijziging
Verordening
Parkeerbelastingen 2020
en wijziging
Parkeerverordening

17-3-2020

B05

3023366 - Raadsvragen
over het verbod op
verkoop en afsteken van

1. De raad voor te stellen de Parkeerverordening 2020
vast te stellen.
2. De raad voor te stellen de Verordening
Parkeerbelastingen mei 2020 vast te stellen.
3. Het Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening 2020 vast te
stellen, onder voorbehoud van vaststelling van de
Parkeerverordening 2020 door de raad.
4. Het Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren mei 2020 vast
te stellen, onder voorbehoud van vaststelling van de
Verordening Parkeerverordening mei 2020 door de raad.
In te stemmen met de antwoordbrief op de vragen van
Lokaal Hengelo naar aanleiding van de brief van het DB
van de VRT aan minister Grapperhaus over een volledig
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Publieksvriendelijke samenvatting
Het college heeft raadsvragen ontvangen over watertappunten. We laten
weten aan de raad dat we de scholen actief wijzen op regelingen en
mogelijkheden in het kader van het programma Gezonde School. Dit
programma geeft de scholen mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor
onder andere watertappunten.
Bij veel nieuwe en bestaande woningen worden warmtepompen geplaatst
als alternatief voor de gasgestookte cv-installatie. Het geluid van een buiten
opgestelde warmtepomp kan geluidhinder veroorzaken. Het gemeentelijke
geluidbeleid stelt een geluidnorm om hinder te voorkomen. Er is ook een
landelijke geluidnorm voor warmtepompen in de maak. Deze wijkt iets af
van de de gemeentelijke norm. Op dit moment is nog niet bekend wanneer
de landelijke regelgeving van kracht wordt. Om toekomstige ongelijkheid te
voorkomen, wordt de gemeentelijke geluidnorm voor warmtepompen (en
airco-installaties) gelijk getrokken met de landelijke norm die in de toekomst
gaat gelden.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

In de loop der jaren is echter anders aangekeken tegen grootschalige sloop
en nieuwbouw. Welbions heeft haar woningen in de deelgebieden Zuid en
Noord aangepakt in 2014-2015 en een levensduurverlenging gegeven van
circa 15 jaar. Zowel Welbions als de gemeente vinden het op dit moment
niet logisch om nu nog steeds van grootschalige sloop en nieuwbouw uit te
gaan voor de periode na 2030. Om die reden wordt voorgesteld om de
herstructurering van Veldwijk Noord af te ronden met de realisatie van
deelgebied Midden inclusief de overige zaken die inmiddels zijn gerealiseerd
zoals het Watertorenpark, de Kuipersdijk en het Sport Centre Hengelo.
Hiermee wordt voorkomen dat een claim op de toekomst wordt gelegd
waarvan noch de gemeente noch Welbions kunnen inschatten wat dit
betekent.
Per 3 februari 2020 bevindt de gemeentelijk organisatie zich weer in de
binnenstad. Om hoge parkeerdruk te voorkomen in het gebied rond het
stadhuis is een mobiliteitsplan voor woon- werkverkeer opgesteld. De
medewerkers worden bijvoorbeeld extra gestimuleerd om de fiets en het
openbaar vervoer te gebruiken. Voor medewerkers die echt op een auto
aangewezen zijn, is er de mogelijkheid om een betaalbaar abonnement te
kopen voor weekdagen in parkeergarage De Beurs, de kantoorvergunning.
Deze vergunning geldt voor alle medewerkers in de binnenstad.

Mariska ten
Heuw

Invoering van deze vergunning vereist een kleine aanpassing van de
parkeerverordening en de verordening parkeerbelastingen.
Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Twente is van mening dat een
totaalverbod op de verkoop en het afsteken van consumentenvuurwerk het
meest veilig is, met als aanvulling dat een totaalverbod ook daadwerkelijk

Claudio
Bruggink

Gerard Gerrits

Sander
Schelberg

Datum

Nr.

Onderwerp
consumenten vuurwerk

Besluit
verbod op verkoop en afsteken van
consumentenvuurwerk.

17-3-2020

B06

3039118 - Hernieuwde
huurovereenkomst velden
FC Twente

Het college besluit:
1. In te stemmen met het besluit zoals geformuleerd in
het b&w-advies;
2. Op grond van artikel 55 Gemeentewet (i.r.t. artikel 10,
lid 2b WOB) geheimhouding op te leggen op het document
“b&w-advies” en op de brief 'Collegebesluit over de
investering in velden op Veldwijk''.

17-3-2020

B07

3035678 - Raadsbrief
kind-inclusie

De raad met bijgevoegde brief informeren over de manier
waarop wij samen met de raad kinderen willen betrekken
bij onze stad en ons nieuwe stadhuis en structureel
onderdeel willen laten zijn van besluitvorming en het
bestuur van onze stad.

Aldus vastgesteld,
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afgedwongen kan worden. Om het voor groepen bewoners, buurten,
organisaties, verenigingen, etc. mogelijk te maken op veilige wijze vuurwerk
af te steken, zien de Twentse burgemeesters de mogelijkheid dat vuurwerk
gereguleerd en onder voorwaarden kan worden afgestoken. Of we in de
gemeente Hengelo ook een totaalverbod zou moeten gelden, is een thema
dat met de samenleving verder besproken moet worden.
De gemeente Hengelo stelt €350.000,- beschikbaar voor de noodzakelijke
verbetering van de velden op het trainingscomplex van FC Twente op
sportpark Veldwijk.
De gemeente Hengelo heeft dit geld al in 2017 gereserveerd voor renovatie,
maar doet deze investering alleen als er zekerheid is dat FC Twente voor
langere tijd gebruik maakt van deze velden. Daarom heeft het college de
voorwaarde gesteld om het geld alleen beschikbaar te stellen als FC Twente
een tienjarige huurovereenkomst met de gemeente aangaat.
FC Twente heeft ingestemd met een tienjarige huurovereenkomst, waarbij
de optie bestaat om deze vanaf drie jaar af te kopen.
Met ingang van 3 februari werken we vanuit ons nieuwe stadhuis. Een huis
van de stad, dat moet het worden! Het nieuwe kantoor moet een plek zijn
waar zowel burgers als ambtenaren zich thuis voelen.
Dit doen we samen en daarom is het belangrijk om met burgers in gesprek
te gaan. Het is belangrijk om hier kinderen bij te betrekken, want zij zijn
immers de burgers van nu en de toekomst. Met bijgevoegde brief wordt de
raad door het college geïnformeerd over de manier waarop wij samen met
de raad kinderen willen betrekken bij onze stad en ons nieuwe stadhuis.

Portef.h.

Claudio
Bruggink

Sander
Schelberg

