Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 7 april 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
7-4-2020

Nr.
A02

Onderwerp
3037453 Raadsvragen over
verkoop Dasstraat 69

Besluit
De vervolgvragen van de heer L. Janssen over de
verkoop van de boerderij Dasstraat 69 te
beantwoorden met bijgevoegde brief.

Publieksvriendelijke samenvatting
De heer L. Janssen heeft vervolg vragen gesteld aan het college en
deze vragen worden middels brief aan de heer Janssen
beantwoord.

Portef.h.
Gerard Gerrits

7-4-2020

A03

3040020 Raadsvragen over
procedure bij verkoop
eigendom gemeente
Hengelo Dasstraat 69

De vragen van de SP-fractie over de verkoop van
eigendommen van de gemeente Hengelo te
beantwoorden met bijgevoegde brief.

De SP-fractie heeft vragen gesteld over de procedure bij verkoop
van eigendommen van de gemeente. De vragen worden middels
brief aan de SP-fractie beantwoord.

Gerard Gerrits

7-4-2020

B01

3031366 Collegebesluit
duurzame energie
inkoop

Het college besluit:
1. In te stemmen met het aangaan van
overeenkomsten met AVI-Twente B.V. voor:
o het met ingang van 1 januari 2021
additioneel opwekken en leveren van
hernieuwbare elektriciteit;
o het met ingang van 1 januari 2023 op basis
van een quasi inbestedingsprocedure
opwekken en leveren van (groen) gas, indien
AVI Twente B.V. op die datum over een
leveringsvergunning beschikt.
2. De gemeente Wierden aan te wijzen als
aanbestedende dienst en te volmachten alle
handelingen (mandateren en volmachten) bij de
Europese aanbestedingsprocedure voor een
energieleverancier op grond van de Volmacht
Europese Aanbesteding;
3. Voor de levering van gas in de kalenderjaren
2021 en 2022 gebruik te maken van de bestaande
leveringsovereenkomst met Gazprom voor CO2
gecompenseerd gas en daartoe van de contractuele
verlengingsmogelijkheden te gebruiken.

Twentse gemeenten werken samen aan de opgaven uit het Klimaat
Akkoord. Door de energie die gemeenten zelf gebruiken af te
nemen van AVI-Twente en opdracht te geven om die lokaal
duurzaam op te wekken geeft dit versnelling aan de
energietransitie.

Claudio
Bruggink

7-4-2020

B02

3048023 - Mandatering
projectverdeling

Het college besluit:
Conform bijgevoegde projectenlijst betreffende
medewerkers (tijdelijk) aan te wijzen als
vrijgesteld opdrachtgever voor het betreffende
project conform het Organisatiebesluit gemeente
Hengelo 2019.

Het college heeft besloten om enkele medewerkers (tijdelijk) aan
te wijzen als vrijgesteld opdrachtgever. De basis hiervoor is het
Organisatiebesluit gemeente Hengelo 2019.

Claudio
Bruggink

7-4-2020

B03

3041841 - Duurzame

Bijgevoegde brief naar de raad te sturen om deze

De gemeente heeft zich aangemeld als Global goals-gemeente en

Claudio
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Datum

Nr.

Onderwerp
Ontwikkelingsdoelen
(Global goals)

Besluit
te informeren over de huidige invulling aangaande
de duurzame ontwikkelingsdoelen (Global goals).

Publieksvriendelijke samenvatting
de gemeenteraad is geïnformeerd hoe de gemeente dat nu invult.

Portef.h.
Bruggink

In december 2019 is aangekondigd dat Primato en de Dr.
Schaepmanstichting met elkaar gaan fuseren. Om dit mogelijk te
maken moeten de statuten van de Dr. Schaepmanstichting worden
aangepast. Daarnaast wordt de relatie tussen de raad en de Dr.
Schaepmanstichting geregeld via een convenant.
Openbaar lichaam Vuilverwerkingsbedrijf Noord- Groningen heeft
verzocht om toestemming voor de overdracht van aandelen in
Twence Holding B.V. De gemeente is als aandeelhouder verzocht
met deze overdracht in te stemmen.

Claudio
Bruggink

Het Coronavirus heeft op dit moment een grote maatschappelijke
impact. Om het virus te bestrijden zijn er onder andere door het
Rijk en gemeenten maatregelen genomen. Het virus en de
genomen maatregelen hebben ook economische gevolgen. Orders
vallen weg en het is moeilijker om bepaalde bedrijfsactiviteiten uit
te oefenen. Als gevolg hiervan zien veel zelfstandigen hun omzet
afnemen. Op 17 maart heeft het kabinet het noodpakket banen en
economie aangekondigd. Een van deze maatregelen betreft een
tijdelijke inkomensregeling voor zelfstandigen. Met deze brief
informeert het college de raad over de uitvoering van deze
regeling.
Het college heeft besloten om alle subsidies naar redelijkheid en
billijkheid vast te stellen indien activiteiten niet (helemaal) worden
gerealiseerd vanwege Covid19.

Mariska ten
Heuw

Vanwege de Coronacrisis is de politieke markt van 17 maart 2020
over de samenhang tussen de Omgevingsvisie Buitengebied en de
RES-Twente niet doorgegaan. Om de raad toch te betrekken bij de
concept RES-Twente, bieden wij de presentatie aan samen met
een oplegnotitie. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden via
digitale vraag en antwoord in overleg te gaan over de bijdrage van
Hengelo aan de concept RES-Twente.

Claudio
Bruggink

7-4-2020

B04

3041184 - Statuten en
convenant Dr.
Schaepmanstichting

De raad voorstellen in te stemmen met de statuten
De raad voorstellen in te stemmen met het
convenant

7-4-2020

B05

3040538 Toestemmingsverklarin
g tussen Twence
Holding BV en
Vuilverwerkingsbedrijf
Noord-Groningen

De toestemmingsverklaring met betrekking tot de
aandelenoverdracht van openbaar lichaam
Vuilverwerkingsbedrijf Noord-Groningen te
ondertekenen.

7-4-2020

B06

3049860 - Tijdelijke
overbruggingsregeling
zelfstandig
ondernemers

1. Kennis te nemen van de kaders voor de
uitvoering van de Tijdelijke overbruggingsregeling
zelfstandig ondernemers.
2. Bijgevoegde informerende brief naar de
gemeenteraad te sturen.
3. Kennis te nemen van concept collegebesluit dat
aan de andere gemeenten beschikbaar is gesteld.

31-3-2020
1 week
niet
openbaar

A01

3045821 - Covid 19 en
(niet) gesubsidieerde
instellingen

1. Het college besluit om de subsidie naar
redelijkheid en billijkheid vast te stellen indien
activiteiten niet (helemaal) worden gerealiseerd
vanwege het coronavirus.
2. De maximale bijdrage is en blijft het
subsidieplafond zoals opgenomen binnen de
begroting 2020 of het bedrag in de beschikking
indien dit lager ligt dan het subsidieplafond.
3. Instellingen wijzen op de financiële maatregelen
van het Rijk en verwachting om onnodige kosten te
vermijden.
4. De gesubsidieerde instellingen over dit besluit
informeren via een brief waarin in ieder geval de
relatie met de ASV wordt aangegeven, af te
handelen binnen de betrokken sectoren.

31-3-2020
1 week
niet
openbaar

B08

3048197 Collegeadvies
betrekken raad bij
RES-Twente

Instemmen met het versturen van de presentatie
'Relatie Omgevingsvisie Buitengebied
RES Twente' aan de raad samen met de
oplegnotitie.
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Gerard Gerrits

Mariska ten
Heuw

Aldus vastgesteld,
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