Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 21 april 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
21-4-2020

Nr.
B02

Onderwerp
3049172 - Jaarverslag
leerplicht/RMC 20182019

Besluit
1. Het RMC/leerplichtverslag schooljaar 2018-2019
vast te stellen
2. Het RMC/leerplichtverslag schooljaar 2018-2019
ter informatie naar de Raad te sturen met
bijgaande begeleidende brief.

21-4-2020

B03

3043967 - Loden
leidingen in vastgoed

21-4-2020

B04

14-4-2020
1 week
niet
openbaar

A01

3045007 Raadsvragen over
extreme toename
graffiti in de
binnenstad
3053661 Tegemoetkoming
belastingheffing voor
door
Coronamaatregelen
getroffen ondernemers

De raad door middel van bijgevoegde brief te
informeren over de stand van zaken met
betrekking tot loden leidingen in maatschappelijk
vastgoed in Hengelo.
De brief van de fractie van de PVV over graffiti in
de binnenstad beantwoorden met bijgaande
antwoordbrief.

Het college besluit:
1. Het Dagelijks Bestuur van GBTwente te vragen
om de Leidraad Invordering aan te passen, opdat
uitstel van betaling ook bij automatische incasso
mogelijk is.
2. Het Dagelijks Bestuur van GBTwente voor te
stellen om voor de combinatieaanslagen van 29Pagina 1 van 4

Publieksvriendelijke samenvatting
Het college heeft het leerplichtverslag over het schooljaar 20182019 vastgesteld. Uit het verslag blijkt dat het aantal meldingen
van verzuim in Hengelo ten opzichte van het schooljaar daarvoor
licht is gestegen. Het percentage verzuim was in het schooljaar
2018-2019 2,4%. Vorig schooljaar was dit 2,2%. Dit jaar lijkt er
beter gemeld te zijn in het systeem. Dit verklaart onder meer de
toename in relatief verzuim en de afname in overig verzuim. Wel is
het aantal herhaalde meldingen gestegen. Dit betreft met name
leerlingen van het MBO. Er is meer aandacht voor preventie en
vroegsignalering. Scholen zijn hierdoor alerter met melden. Dit is
een mogelijke verklaring voor de stijging in het aantal meldingen
van verzuim.
Binnen de Regionale Meld- en Coördinatie functie (RMC) voortijdig
schoolverlaters zijn dit jaar 250 jongeren uit Hengelo preventief
begeleid om te voorkomen dat ze aan het einde van het
verslagjaar voortijdig schoolverlater werden. Er waren nog 302
jongeren uit Hengelo in het bestand. Ook deze jongeren zijn
begeleid en een deel hiervan zijn alsnog weer naar school of aan
het werk gegaan. Daarnaast heeft het RMC 221 kwetsbare
jongeren uit Hengelo gemonitord. Het RMC moet deze jongeren
volgen tussen hun 16e en 23e jaar. Als een jongere niet meer op
de plek zit waar hij of zij zou moeten zitten, neemt een RMC
medewerker contact op met de jongere en wordt gekeken wat een
jongere nodig heeft om weer naar school of aan het werk te
kunnen gaan.
Er zijn vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving over de
gevolgen voor de gezondheid door loden leidingen in gebouwen.
Het college informeert de raad over de stand van zaken met
betrekking tot het maatschappelijk vastgoed in Hengelo.
De fractie van PVV heeft vragen gesteld over grote hoeveelheid
graffiti die onlangs in de binnenstad is aangetroffen. Deze vragen
over extra maatregelen en kosten worden in een brief van het
college beantwoord.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

De maatregelen om de coronacrisis te beheersen raken
ondernemers hard. Wij vinden, dat we waar mogelijk
ondersteuning moeten bieden aan ondernemers, die gedupeerd
zijn door de effecten van de maatregelen die we genomen hebben
om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Een van de
mogelijkheden is het verlenen van uitstel van betaling aan
ondernemers. Een andere mogelijkheid is om aanslagoplegging

Mariska ten
Heuw

Gerard Gerrits

Sander
Schelberg

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
02-2020 op 15-05-2020 een herinneringsbrief te
sturen met verwijzing naar de mogelijkheid van
kwijtschelding (particulieren) of uitstel van betaling
(ondernemers) en daarna pas op 31-07-2020 de
aanmaningen te versturen.
3. De heffingsambtenaar van GBTwente op te
dragen om de aanslagen weer te hervatten vanaf
15 april 2020 met uitzondering van de aanslagen,
voor zover nog niet opgelegd, inzake marktgelden,
toeristenbelasting en precariobelasting;
4. In afwijking van artikel 7.4 van de
Verordeningen marktgelden 2020, bepaalt het
college, dat vermindering van een aanslag niet
alleen kan worden verkregen als gedurende
minimaal 4 aaneengesloten weken de markt niet
kon worden betreden, maar voor elke week, dat de
markt niet kon worden betreden gedurende de
periode dat de coronamaatregelen van kracht zijn.
Het college maakt gebruik van de
hardheidsclausule in artikel 63 van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen;
5. De heffingsambtenaar van GBTwente op te
dragen de afrekening toeristenbelasting 2019 pas
op 30-09-2020 op te leggen en opdrachten tot
vervaardigen van aanslagen aan GBTwente tot
deze datum vast te houden;
6. De heffingsambtenaar van GBTwente op te
dragen de voorlopige aanslag toeristenbelasting
2020 pas op 30-11-2020 op te leggen en te
berekenen op basis van 30% van de werkelijke
aantallen in 2019 en opdrachten tot vervaardigen
van aanslagen aan GBTwente tot deze datum vast
te houden;
7. De heffingsambtenaar van GBTwente op te
dragen om nieuwe aanslagen precariobelasting pas
op 30-09-2020 op te leggen en opdrachten tot
vervaardigen van aanslagen aan GBTwente tot
deze datum vast te houden.
8. In het besef dat dit een raadsbevoegdheid is,
uitvoering te geven aan een aanpassing van de
Verordening Precariobelasting 2020 met
terugwerkende kracht tot 1-1-2020, opdat
ontheffing kan worden verleend als, door
regelgeving van de overheid, voor de periode dat
de regelgeving van kracht is:
a) het gebruik van de voorwerpen onder, op of
boven gemeentegrond in het geheel niet
toegestaan is of
b) de belastingplichtige ondernemer behoort tot de
getroffen beroepen, zoals door de Rijksoverheid
benoemd op de website
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aan ondernemers uit te stellen of de regels zodanig te wijzigen, dat
een beroep op vermindering van de aanslag mogelijk wordt. Het
college maakt keuzes en geeft hiermee richting aan de uitvoering
van de heffing en invordering van GBTwente.

Portef.h.

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
https://www.rvo.nl/subsidie-enfinancieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid19/vastgestelde-sbi-codes
9. Zo spoedig mogelijk de eerste wijziging van de
Verordening Precariobelasting 2020 ter
besluitvorming aan de gemeenteraad aan te
bieden.
10. De wethouder Financiën te machtigen om één
of meer data te wijzigen, als blijkt, dat de
genoemde data bij implementatie van de
maatregelen in de praktijk niet haalbaar zijn.

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

14-4-2020
1 week
niet
openbaar

B04

3051220 - Nieuwbouw
VSO Attendiz
Bandoengstraat

In te stemmen met het Voorlopig ontwerp voor de
nieuwbouw van het VSO van Attendiz;
Aan te gaan de realiseringsovereenkomst met de
stichting Attendiz over de realisatie van de
nieuwbouw van het VSO;
De raad door middel van bijgaande brief te
informeren.

Attendiz bouwt met ondersteuning van de gemeente Hengelo een
nieuwe school. Deze school leidt leerlingen op tot vakmanschap in
een specifieke branche binnen de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg
(AGL) van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De nieuwe
school komt op de plaats van het oude Gilde College aan de
Bandoengstraat. De oude school is de afgelopen maanden
gesloopt. De gemeente stelt 5,4 miljoen beschikbaar voor de
nieuwbouw.

Claudio
Bruggink

14-4-2020
1 week
niet
openbaar

B05

3017485 - Vervolg op
concept
Uitvoeringsplan
"Eenzaamheid is iets
om te delen"

1. Bijgevoegde notitie “Eenzaamheid is iets om te
delen” vast stellen
2. De gemeenteraad en de Adviesraad Sociaal
conform bijgevoegde brief informeren
3. Na vaststellen van de notitie een bredere groep
van betrokkenen, waaronder de deelnemers aan de
conferentie, informeren
4. Te kiezen voor de experimenten Huisbezoek
migranten ouderen en het inrichten van een
Signaalpunt Eenzaamheid.
5. De experiment periode met een half jaar te
verlengen.

Het college stelt de uitvoeringsnotitie "Eenzaamheid is iets om te
delen" vast. Dit betekent dat Wijkracht uitvoering gaat geven aan
het huisbezoek 70 plus migranten ouderen en dat onderzocht
wordt of er in Hengelo een signaalpunt eenzaamheid kan worden
opgezet naar voorbeeld van Rotterdam. Vanwege de Corona crisis
wordt de keuze voor een derde experiment in het kader van het
bestrijden van de eenzaamheid uitgesteld tot later dit jaar.

Bas van
Wakeren

7-4-2020
1 week
niet
openbaar

A05

3048479 Collegebesluit Concept
Regionale Energie
Strategie Twente - RES

1. De concept Regionale Energiestrategie Twente,
hierna te noemen RES Twente, vast te stellen;
2. De concept RES Twente aanbieden voor
opiniërende schriftelijke behandeling aan de raad
voor 16 april via bijgevoegde raadsbrief;
3. De communicatie en participatie over de lokale
energievisie en de concept RES Twente
gebiedsgericht uit te voeren in de gemeente
Hengelo in de periode 1 mei – 31 december 2020.
4. Embargo op bekendmaking van deze besluiten
tot 16 april zodat de leden van de raad op 15 april
vooraf kunnen worden geïnformeerd
5. Mandaat aan portefeuillehouder duurzaamheid
om m.b.t. paragraaf 4.2 en 4.3 uit dit collegevoorstel binnen de bandbreedte van 1.37 TWh en
1.5 TWh en daarbinnen de bijdrage van zon op dak

Onder het motto ‘Heanig an en rap wat’ geeft Twente in de concept
Regionale Energie Strategie Twente (RES Twente) invulling aan de
afspraken van het Klimaatakkoord. Het college van burgermeester
en wethouders heeft de Regionale Energie Strategie Twente
vastgesteld en opiniërend aan de raad aangeboden. Onder
voorbehoud van de goedkeuring door de raad draagt gemeente
Hengelo 67 GWh bij aan de concept RES Twente en levert een
belangrijke bijdrage om de regionale warmtebronnen te benutten.
Wel op voorwaarde dat het Rijk meewerkt en de warmtelevering
haalbaar en betaalbaar moet zijn voor de inwoners.

Claudio
Bruggink
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Besluit
het aanbod vanuit de RES Twente in regionaal
overleg aan te mogen passen.

Aldus vastgesteld,
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Portef.h.

