Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 24 maart 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
24-3-2020

Nr.
A01

Onderwerp
3043832 - Voorstel
GBTwente uitstel
betaling voor
ondernemers i.v.m.
Coronacrisis

Besluit
Het college besluit:
In te stemmen met de volgende maatregelen van
het GBTwente voor uitstel van betaling voor
ondernemers:
a. Ondernemers op verzoek uitstel van betaling
verlenen tot 1 oktober 2020.
b. Tot 15 april geen aanslagen versturen.

Publieksvriendelijke samenvatting
Het GBTwente heeft op verzoek van gemeenten een voorstel
uitgewerkt om ondernemers tegemoet te komen die het moeilijk
krijgen door de maatregelen tegen verspreiding van het
Coronavirus. Zij krijgen desgewenst uitstel van betaling van
gemeentelijke heffingen tot 1 oktober 2020.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

24-3-2020

A03

3036389 Beantwoording motie
centraal
vuurwerkevenement
2020

Het college besluit de raad te informeren over de
afwikkeling van de motie 'Centraal
Vuurwerkevenement 2020'.

De motie 'Centraal Vuurwerkevenement 2020' draagt het college
op in het eerste kwartaal van 2020 een terugkoppeling te geven
aan de gemeenteraad over de planning van een centraal
vuurwerkevenement met als beoogde datum oudejaarsavond
2020.

Bas van
Wakeren

Op basis van de huidige ontwikkelingen vraagt het college aan de
raad over de volgende onderwerpen te discussiëren:
- Zijn de veranderde omstandigheden aanleiding de door de raad
aanvaarde motie anders te wegen?
- Indien wordt besloten een centraal vuurwerkevenement te
organiseren, is de raad bereid om hier middelen voor in te zetten
en zo ja, hoeveel?

24-3-2020

B01

3038480 - Vervanging
hemelwateruitlaat
Haaksbergerstraat

Het college besluit:
1. Een krediet van € 100.000,-- beschikbaar te
stellen voor vervanging van de hemelwateruitlaat
aan de Haaksbergerstraat en deze te dekken
middels de voorziening riolering;
2. Te dekken uit het Gemeentelijk Rioleringsplan
2018-2022, stelpost "diverse rioolvervangingen".

24-3-2020

B02

3042207 Samenwerkingsoveree
nkomst Attendiz en

Attendiz door het versturen van bijgaande brief te
verzoeken om de samenwerkingsovereenkomst
inzake de voorbereiding van de nieuwbouw VSO
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Het college heeft onderzocht wat de overwegingen zijn bij het al
dan niet organiseren van een centraal vuurwerkevenement. In de
overwegingen komen de volgende onderwerpen aan de orde:
geschikte locaties voor een centraal vuurwerkevenement, kosten
van het organiseren van een vuurwerkevenement, draagvlak voor
een vuurwerkevenement, milieu en veiligheid.
De riolering op het bedrijventerrein Twentekanaal Zuid is een
gescheiden rioolsysteem. Dat wil zeggen dat het vuile water en het
schone hemelwater door middel van twee gescheiden rioolbuizen
worden afgevoerd. Het vuile water wordt getransporteerd naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie van het waterschap Vechtstromen
en het schone hemelwater wordt geloosd op het Twentekanaal.
Een groot deel van het bedrijventerrein loost het hemelwater via
een zogenaamde hemelwateruitlaat aan de Haaksbergerstraat naar
het kanaal. Deze (betonnen) hemelwateruitlaat bevindt zich in
slechte staat en dient te worden vervangen.
De voorbereidingen voor de nieuwbouw van de VSO-school aan de
Bandoengstraat zijn in volle gang. De gemeente Hengelo en
Attendiz hebben daar een samenwerkingsovereenkomst voor

Mariska ten
Heuw

Claudio
Bruggink

Datum

Nr.

Onderwerp
Gemeente Hengelo

Besluit
school aan de Bandoengstraat voort te zetten.
Het college besluit:
1. De in het bestuurlijk kader 2013-2023 uitgezette
lijnen voor wat betreft het programma
Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair
onderwijs opnieuw onderschrijven en deelnemen
aan het matchingsprogramma Cultuureducatie met
Kwaliteit 2021-2024
2. In te stemmen met het matchen van het door de
Minister beschikbaar gestelde bedrag van € 0,79
per inwoner (voor Hengelo een bedrag van €
63.740)
3. Deze voornemens kenbaar maken in een brief
aan het Ministerie van OCW en deze versturen voor
1 april 2020.
4. De beschikbare structurele matchingsgelden in
zetten voor de periode 2021-2024
5. De aanvraag voor deelname aan dit programma
voor 1 september 2020 in dienen bij het Fonds
voor Cultuurparticipatie.
De vragen van de PvdA via bijgevoegde brief
beantwoorden

24-3-2020

B03

3040178 - Uitnodiging
deelname programma
Cultuureducatie met
Kwaliteit 2021-2024

24-3-2020

B04

24-3-2020

B05

3031700 Raadsvragen over
aankoop van het
gebouw de
Schouwburg Hengelo
aan de Beursstraat
3042421 Raadsvragen over het
wegvallen van
voedselpakettenleverin
g van de voedselbank
door maatregelen
Coronavirus

Met bijgevoegde brief antwoord geven op de door
de fractie van de SP gestelde vragen en de door
andere partijen informeel richting de
portefeuillehouder geuite zorgen over het besluit
van de Stichting Voedselbank Midden Twente om
met ingang van 13 maart te stoppen met de
distributie van voedselpakketten.

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
ondertekend. Deze moet nu verlengd worden, aangezien de
huidige overeenkomst geldig is tot 31 maart 2020.
In 2013 heeft het college het landelijke bestuurlijk kader Cultuur
en Onderwijs 2013-2023 onderschreven. Hierin is de gezamenlijk
ambitie voor het cultuuronderwijs van rijk, gemeenten, provincies
en schoolbesturen vastgelegd. Deze ambitie is ook verwoord in het
Kunst- en Cultuurbeleid van de gemeente Hengelo. Om vorm te
geven aan het cultuuronderwijs wil de gemeente gebruik maken
van de mogelijkheden van het programma Cultuureducatie met
Kwaliteit 2021-2024 (CmK). Hiertoe stuurt het college een brief
aan de Minister van OCW, waarmee de gemeente zich inhoudelijk
en financieel committeert aan de uitgezette lijnen in het bestuurlijk
kader en het programma CmK.

Portef.h.
Bas van
Wakeren

Bas van
Wakeren

Met bijgevoegde brief geeft het college antwoord aan de raad op
de vragen die zijn gesteld en de zorgen die zijn geuit over het
besluit van de Voedselbank om met ingang van 13 maart te
stoppen met het uitgeven van voedselpakketten.

Mariska ten
Heuw

