Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 31 maart 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
31-3-2020

Nr.
B01

Onderwerp
3042388 Raadsvragen over
uitstel lokale lasten
voor ondernemers

Besluit
De raadsvragen van de VVD-fractie over
ondersteuning van ondernemers gedurende de
Coronacrisis te beantwoorden door middel van
bijgevoegde brief.

Publieksvriendelijke samenvatting
De VVD-fractie heeft vragen gesteld over maatregelen, die het
college kan nemen om ondernemers, die nadelen ondervinden van
de Coronacrisis, te ondersteunen. Het college heeft ingestemd met
een regeling voor uitstel van belastingbetaling tot 1-10-2020.
Daarnaast informeert het college over andere maatregelen ter
ondersteuning van ondernemers.

Portef.h.
Gerard Gerrits

31-3-2020

B02

3042434 Raadsvragen over de
gevolgen van het
Coronavirus en de
genomen maatregelen

De vragen van de raadsfractie van BurgerBelangen
over ondersteuning van onder meer ondernemers
gedurende de coronacrisis te beantwoorden door
middel van bijgaande brief.

De fractie van BurgerBelangen heeft vragen gesteld over
maatregelen, die het college kan nemen om onder meer
ondernemers, die nadelen ondervinden van de coronacrisis, te
ondersteunen. Het college heeft inmiddels ingestemd met een
regeling voor uitstel van belastingbetaling tot 1-10-2020.
Daarnaast informeert het college over andere maatregelen ter
ondersteuning.

Gerard Gerrits

31-3-2020

B03

3043553 Raadsvragen over
coronavirus
middenstand Hengelo

De raadsvraag van het lid Janssen over het tijdelijk
afschaffen van betaald parkeren, gedurende de
corona crisis, te beantwoorden middels
bijgevoegde brief.

Het college heeft reeds maatregelen genomen en zal zeker verdere
maatregelen nemen om de door de corona crisis getroffen
inwoners en ondernemers van Hengelo tegemoet te komen.

Gerard Gerrits

Het college is echter van mening dat het tijdelijk afschaffen van
betaald parkeren niet de juiste maatregel is. Ten eerste willen we
mensen nu niet extra stimuleren (in grote getale) naar de stad te
komen in deze besmettingstijd. Verder worden ook de private
parkeerexploitanten in Hengelo getroffen door de crisis. De
voorgestelde maatregel zullen zij niet in hun belang ervaren.
31-3-2020

B04

3044995 Raadsvragen over het
gebruik van XenTari bij
de bestrijding van de
eikenprocessierups

het college besluit:
de raadsvragen van Groen Links over het gebruik
van Xentari bij de bestrijding van de
eikenprocessierups te beantwoorden middels een
brief aan deze fractie.

De fractie van Groen Links heeft vragen gesteld aan het college
over het gebruik van het middel Xentari bij de bestrijding van de
eikenprocessierups in Hengelo. In Hengelo wordt geen Xentari
gebruikt. Het college beantwoordt deze vragen in een brief aan
deze fractie.

Gerard Gerrits

31-3-2020

B05

3044964 Mandaatbesluit,
aanpassing
bevoegdhedenoverzicht
en

Het college van B&W en de burgemeester, ieder
voor zover het zijn bevoegdheid betreft, stellen de
gewijzigde bevoegdhedenoverzichten Algemeen,
Bedrijfsvoering, Fysiek en Sociaal vast.

Door de gemeente worden vele bevoegdheden uitgeoefend op
grond van wettelijke regelingen. Deze bevoegdheden zijn in de
regel toegekend aan het College van B&W. Omdat het in de
praktijk ondoenlijk is – gelet op het aantal uit te oefenen
bevoegdheden en de frequentie hiervan – deze bevoegdheden
daadwerkelijk door het College van B&W te laten uit oefenen kan
het College besluiten deze bevoegdheden te laten uitoefenen door
ambtenaren. Dit wordt geregeld in een mandaatbesluit. De
uitoefening van de bevoegdheden gebeurt dan in naam van het

Claudio
Bruggink
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Publieksvriendelijke samenvatting
College. De lijsten worden periodiek geactualiseerd met het oog
actualiteit, doelmatigheid en efficiëntie. Redenen voor wijziging
kunnen zijn gelegen in verandering van beleid, organisatie,
landelijke en plaatselijke regelgeving. De directe aanleiding voor
de voorliggende wijziging is gelegen in een aantal
organisatiewijzigingen waartoe is besloten die leiden tot een
herschikking van taken (en daarmee bevoegdheden) naar sectoren
en/of afdelingen.

Portef.h.

31-3-2020

B06

3044678 - Verklaring
en plan van aanpak
woningbouw in Beckum

Het college besluit:
1. In te stemmen met het opstarten van het
project "Woningbouwontwikkeling Beckum"
2. volgens het plan van aanpak hiervoor Sanne
Elferdink als vrijgesteld opdrachtgever aan te
wijzen.
3. voor de eerste fase van het project een
overeenkomst aan te gaan, zijnde de verklaring,
met de stichting SbaB en TVO.
4. de gemeenteraad met de bijgaande brief te
informeren

De gemeente en de stichting Samen bouwen aan Beckum hebben
de haalbaarheid onderzocht van woningbouwontwikkeling op een
dan de sportvelden van TVO. Deze ontwikkeling zou een
belangrijke bijdrage moeten leveren aan de leefbaarheid in
Beckum.
Uit een eerste verkenning is gebleken dat er voldoende
belangstelling is voor woningen op deze locatie en dat de
ontwikkeling financieel haalbaar is.
De gemeente, de stichting samen bouwen aan Beckum en TVO
ondertekenen een verklaring waarin ze afspreken samen te gaan
werken volgens de afspraken die zijn vastgelegd in een plan van
aanpak. Daarnaast verklaard TVO dat ze bereid is om de voor de
woningbouw benodigde grond onder voorwaarden te verkopen.
Een van de voorwaarden is dat de algemene ledenvergadering nog
akkoord moet gaan.

Mariska ten
Heuw

31-3-2020

B07

3042601 - College
advies stand van zaken
decentralisatie
beschermd wonen en
informerende brief
gemeenteraad

1. Kennis nemen van de stand van zaken
decentralisatie beschermd wonen;
2. Een informerende brief te sturen aan de
gemeenteraad over de stand van zaken
decentralisatie en hen meenemen in de
voorbereiding op besluitvorming beschermd wonen
in september 2020.

Het college heeft de raad geïnformeerd over het proces en de
stand van zaken over toekomstig beleid rond Beschermd wonen
met het oog op de komst van deze nieuwe taak voor de gemeente.

Bas van
Wakeren

17-3-2020
1 week
niet
openbaar

B04

3001612 Uitvoeringsregeling
tegemoetkoming
onvermijdbaar medisch
afval 2020

De Uitvoeringsregeling tegemoetkoming
onvermijdbaar medisch afval 2020 vast te stellen.

Mensen met een medische indicatie hebben soms te maken met
onvermijdbaar medisch afval, zoals incontinentie- of
stomamateriaal. Om te voorkomen dat zij daardoor te maken
krijgen met bovengemiddeld hoge afvalkosten is bij de invoering
van Diftar per 1 januari 2012 door de raad besloten een financiële
tegemoetkoming toe te kennen. Het college van B&W heeft voor
2020 de hoogte van de tegemoetkoming vastgesteld. Bewoners die
in 2019 in aanmerking kwamen voor deze vergoeding krijgen het
aanvraagformulier 2020 en de bijbehorende folder binnenkort
thuisgestuurd.

Bas van
Wakeren

24-3-2020
1 week
niet
openbaar

A02

3041763 Huishoudelijke
ondersteuning tarieven
2020

1. Per 1 januari 2020 op grond van de Algemene
Maatregel van Bestuur reële prijs Wmo 2015 de
tarieven Huishoudelijke ondersteuning (HO) met
5,25% indexeren.
2. De gecontracteerde HO aanbieders schriftelijk
informeren.

De gemeente Hengelo besluit tot de indexering van de tarieven
voor de huishoudelijke ondersteuning 2020 met 5,25%.

Bas van
Wakeren
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3. De gemeenteraad hierover informeren.

Aldus vastgesteld,
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Portef.h.

