Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 12 mei 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
12-5-2020

Nr.
A01

Onderwerp
3045071 - Voorstel
inzet middelen
innovatie, preventie en
versnelling

Besluit
Het college besluit:
1. de raad voor te stellen In te stemmen met het
voorstel voor besteding van de middelen
'Innovatie, preventie en versnelling'.
2. de Adviesraad sociaal domein hierover te
informeren.

Publieksvriendelijke samenvatting
Met het vaststellen van de Kadernota en Beleidsbegroting 20202023 hebben college en gemeenteraad besloten tijdelijk extra geld
beschikbaar te stellen voor 'innovatie, preventie en versnelling'.
Geld dat wij van het Rijk hebben ontvangen uit het Fonds
tekortgemeenten en die zijn toegevoegd aan de Algemene Reserve
(geoormerkt als 'Algemene Reserve sociaal domein'). Er is ruim €
2,4 mln beschikbaar.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

Innovatie, versnelling en preventie worden gezien als belangrijke
elementen om de tekorten in het sociale domein terug te brengen.
In lijn met en in aanvulling op het Interventieprogramma sociaal
domein Hengelo (juli 2018). Daarbij heeft de gemeenteraad
aangegeven niet te willen bezuinigen op preventie en is
uitgesproken dat de kosten vaak voor de baten uit gaan.

12-5-2020

A02

3061867 - Input
college voor
zienswijzen
gemeenteraad inzake
begrotingen 2021 van
gemeenschappelijke
regelingen

Instemmen met het verzenden van de raadsbrief
met aanvullende informatie over de jaarstukken
2019 en begrotingen 2021 van de
gemeenschappelijke regelingen.

Het college heeft in januari jl. een concept voorstel voor het
besteden van deze middelen besproken met de gemeenteraad. Met
de input van de gemeenteraad heeft ze nu een besluit genomen
over de besteding van (een deel) van de middelen voor innovatie,
preventie en versnelling. Waarbij zij inzetten op innovaties die
aansluiten bij de Hengelose praktijk, op doelgerichte, effectieve
preventiemaatregelen en/of op versnelling van het
interventieprogramma. Het college vraagt de gemeenteraad
akkoord te gaan met de voorstellen.
Het college geeft op verzoek van de raad aanvullende informatie
over de jaarstukken 2019 en begrotingen 2021-2024 van de
gemeenschappelijke regelingen waarin we deelnemen. Hiervoor is
een brief opgesteld, die aan de raadsleden wordt gezonden.

12-5-2020

A04

3061326 - Informatie
mbt ontwikkelingen
afdeling Bewindvoering
Stadsbank Oost
Nederland

De raad middels bijgevoegde brief informeren over
de meest recente ontwikkelingen bij de afdeling
bewindvoering van de Stadsbank Oost Nederland.

Het college informeert zoals afgesproken de raad over de
ontwikkelingen bij de afdeling bewindvoering van de Stadsbank
Oost Nederland.

Mariska ten
Heuw

12-5-2020

A05

3055691 - GBT
betalingsachterstanden
voor Vroegsignalering

Vaststellen dat we de signalen van
betalingsachterstanden bij GBTwente willen blijven
ontvangen.

Gemeente Hengelo is gestart met de pilot Vroeg Eropaf. Dit project
wordt uitgevoerd door BudgetAlert. Aan de hand van signalen van
betalingsachterstanden bij de zorgverzekering, energie, water,

Mariska ten
Heuw
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Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
Bijgevoegde concept brief versturen aan het
GBTwente.

Publieksvriendelijke samenvatting
huur of gemeentebelasting, zoekt BudgetAlert actief contact met
de betrokken inwoners van Hengelo. Mensen krijgen hiermee in
een vroeg stadium hulp aangeboden bij hun financiën.
Er komt een wetswijziging over vroegsignalering van schulden,
waarbij het voornemen is dat gemeentebelastingen niet een van
de signaalpartners is. GBTwente wordt nu expliciet verzocht om,
tot de inwerkingtreding van de wet, deze signalen te blijven
aanleveren voor Vroeg Eropaf.

Portef.h.

12-5-2020

A06

3055726 - Lobbybrief
aan VNG inzake GBT
en vroegsignalering
van schulden

- Vaststellen dat het melden van de
betalingsachterstanden door GBTwente een
waardevol signaal is in het kader van
vroegsignalering van schulden.
- Brief aan VNG versturen, conform bijgesloten
concept.

Gemeente Hengelo wil heel graag dat GBTwente de
betalingsachterstanden van Hengelose inwoners blijft melden in
het project Vroeg Eropaf. Daarom stuurt het college een brief naar
de VNG om dit standpunt kenbaar te maken, met het verzoek om
zich hiervoor sterk te maken.

Mariska ten
Heuw

12-5-2020

B01

3031546 - Vaststellen
bestemmingsplan en
beeldkwaliteitsplan
Broek Oost 2019

Het college besluit de raad voor te stellen:
1. het bestemmingsplan Broek Oost 2019 (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0131-0301,
getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0131.dgn) vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het
bestemmingsplan Broek Oost 2019;
3. het beeldkwaliteitsplan Broek Oost 2019 vast te
stellen;
4. de welstandsnota te wijzigen door in paragraaf
3.9 het beeldkwaliteitsplan Broek Oost 2019 op te
nemen in de lijst van vastgestelde plannen en de
kaarten hierop aan te passen.

Voor het plangebied Broek Oost 2019 heeft de gemeenteraad op 3
februari 2009 een bestemmingsplan vastgesteld. Het
oorspronkelijke plan voor het gebied Broek Oost bestond uit de
realisatie van woningen, appartementen en een verpleeghuis. Met
de voorliggende herziening komen de appartementen en het
verpleeghuis geheel te vervallen en wordt het aantal nog te
realiseren woningen teruggebracht. Tegelijkertijd maakt een groot
deel van de woonbestemming, evenals de bestemmingen
'Gemengd' en 'Maatschappelijk' uit het bestemmingsplan Broek
Oost uit 2009, nu plaats voor de bestemming 'Groen' en zijn de
reeds aanwezige woningen binnen het plangebied ook ingepast.
Ook is het 'Beeldkwaliteitsplan Broek Oost 2019' opgesteld. Dit is
bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit van het woongebied te toetsen
en te bewaken.

Gerard Gerrits

12-5-2020

B02

3055762 Raadsvragen over
verloren rechtszaak
tegen curator failliet
Megahome

Het college besluit:
de Raadsvragen van dhr. Yikilmaz (PVDA) conform
bijgevoegde brief beantwoorden.

12-5-2020

B04

3041544 - Vaststellen
KPI-rapport
archiefbeheer Hengelo

1. De rapportage “Horizontale verantwoording
archiefbeheer gemeente Hengelo 2019 vast te
stellen.
2. De provincie Overijssel en de gemeenteraad van
Hengelo hierover te informeren.
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Het ontwerp beeldkwaliteitsplan en het ontwerp bestemmingsplan
hebben beide gedurende zes weken ter inzage gelegen. Er zijn
geen zienswijzen ingediend.
De raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan en het
beeldkwaliteitsplan Broek Oost 2019 vast te stellen. Een
exploitatieplan hoeft voor dit plan niet te worden vastgesteld.
De raadsvragen van dhr. Yikilmaz zijn zowel v.w.b. de uitspraak
van de rechtbank alsmede de verwijzing naar de verbetering van
het RO-proces in een antwoordbrief beantwoord.

Het college heeft de rapportage “Horizontale verantwoording
archiefbeheer gemeente Hengelo 2019” vastgesteld. Hierin staat
beschreven hoe de archieven van de gemeente worden beheerd en
de kwaliteit wordt bewaakt. Dit vraagt de archiefwet van de
gemeente. De conclusie is dat de gemeente Hengelo haar papieren
en digitale archieven goed op orde heeft.

Gerard Gerrits

Claudio
Bruggink

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

12-5-2020

B05

3055256 - Benoeming
concerncontroller per 1
mei 2020

Henri Boerrigter rechtstreeks te benoemen als
concerncontroller met ingang van 1 mei 2020

Het college heeft een concerncontroller benoemd

Claudio
Bruggink

12-5-2020

B08

3064200 Informatiebrief
openstaande
raadsvragen

1. Kennisnemen van de maatregelen ter
verbetering van tijdige afhandeling openstaande
raadsvragen.
2. De informatiebrief inzake openstaande
raadsvragen naar de gemeenteraad sturen.

Het instrument schriftelijke vragen is een belangrijk instrument
van de raad. Het is van belang dat vragen tijdig beantwoord
worden. Om dit proces te verbeteren, is een wijziging in het
systeem doorgevoerd. Hierdoor zijn de (termijnen van de) vragen
sneller in beeld, waardoor beter gestuurd kan worden op tijdige
beantwoording.

Sander
Schelberg

12-5-2020

B09

3004014 - Raadvragen
over kosten aanleggen
en aansluiten
warmtenet in Hengelo

Het college besluit:
de Raadsvragen van dhr. Janssen conform
bijgevoegde brief te beantwoorden.

De raadsvragen van dhr. Janssen v.w.b. de kosten voor aanleggen
en aansluiten op het warmtenet zijn in een antwoordbrief
beantwoord.

Claudio
Bruggink

21-4-2020
2 weken
niet
openbaar

A02

3031782 Beantwoording motie
starterslening

Het college besluit om de motie starterslening te
behandelen middels een uitgaande brief aan de
gemeenteraad.

Op 5 november 2019 heeft de raad met meerderheid de motie
over starterslening aangenomen. Hierin draagt de raad aan het
college op om de kosten en risico's voor het beschikbaar stellen
van een starterslening in kaart te brengen. Door middel van een
brief aan de raad beantwoordt het college deze motie.

Bas van
Wakeren

28-4-2020
2 weken
niet
openbaar

B01

1. Het advies van de commissie Beeldende Kunst
te volgen en het beschikbare budget te verdelen
zoals geadviseerd.

28-4-2020
1 week
niet
openbaar

---

3037058 - Advies van
de adviescommissie
BKV over de 19
aanvragen van de
Stimuleringsregeling
BKV 2020 eerste ronde
ter b
3028627 - Bezwaar
tegen verkeersbesluit
tot afsluiting Pruisische
Veldweg

de bezwaren, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, kennelijk
niet-ontvankelijk te verklaren.

Bezwaarmaker is het niet eens met een genomen verkeersbesluit.
De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat het
bezwaarschrift buiten de daarvoor bedoelde termijn is ontvangen.
Bezwaarmaker heeft desgevraagd geen redenen aangevoerd op
grond waarvan moet worden aangenomen dat sprake is van een
verschoonbare termijnoverschrijding. De commissie adviseert het
bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren. Het college heeft
conform dit advies besloten.

Gerard Gerrits

28-4-2020
1 week
niet
openbaar

---

3003590 - Bezwaar
tegen besluit kappen
van meerdere bomen
aan de Dalmedenweg
nabij 21

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten, maar daaraan het nadere voorschrift te
verbinden dat herplantte bomen die binnen twee
jaar na herplant niet zijn aangeslagen, moeten
worden vervangen.

Gerard Gerrits

28-4-2020
1 week

---

3003358 - Bezwaar
tegen besluit

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften, ongegrond te

Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen een verleende
omgevingsvergunning voor de kap van 21 bomen. Zij vrezen voor
het behoud van flora en fauna en de nog komende herziening van
het bestemmingsplan. De commissie is van oordeel dat de
vergunning terecht en op goede gronden is verleend en adviseert
de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten, maar wel een nader voorschrift aan de vergunning
te verbinden dat herplantte bomen die niet aanslaan binnen twee
jaar te vervangen. Het college heeft overeenkomstig het advies
besloten.
Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen een verleende
omgevingsvergunning voor de kap van 21 bomen. Zij vrezen voor
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Bas van
Wakeren

Gerard Gerrits

Datum
niet
openbaar

Nr.

Onderwerp
kapvergunning van 21
bomen locatie
Dalmedenweg nabij 21

Besluit
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten, maar daaraan het nader voorschrift te
verbinden dat herplantte bomen die binnen twee
jaar na herplant niet zijn aangeslagen, moeten
worden vervangen.

28-4-2020
1 week
niet
openbaar

---

3001551 - Bezwaar
tegen verleende
omgevingsvergunning
kappen 21 bomen
locatie dalmedenweg
nabij 21

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten, maar daaraan het nader voorschrift te
verbinden dat herplantte bomen die binnen twee
jaar na herplant niet zijn aangeslagen, moeten
worden vervangen.

28-4-2020
1 week
niet
openbaar

---

3001450 - Bezwaar
tegen verleende
omgevingsvergunning
kappen 21 bomen
locatie Dalmedenweg
nabij 21

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten, maar daaraan het nader voorschrift te
verbinden dat herplantte bomen die binnen twee
jaar na herplant niet zijn aangeslagen, moeten
worden vervangen.

28-4-2020
1 week
niet
openbaar

---

3001319 - Bezwaar
tegen verleende
omgevingsvergunning
kappen 21 bomen
locatie dalmedenweg
nabij 21

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten, maar daaraan het nader voorschrift te
verbinden dat herplantte bomen die binnen twee
jaar na herplant niet zijn aangeslagen, moeten
worden vervangen

28-4-2020
1 week
niet
openbaar

---

2475211 - Bezwaar
tegen verleende
omgevingsvergunning
kappen 21 locatie
Dalmedenweg nabij 21

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten, maar daaraan het nader voorschrift te
verbinden dat herplantte bomen die binnen twee
jaar na herplant niet zijn aangeslagen, moeten
worden vervangen.

28-4-2020
1 week

---

2473935 - Bezwaar
tegen verleende

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie bezwaarschriften, ongegrond te
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het behoud van flora en fauna en de nog komende herziening van
het bestemmingsplan. De commissie is van oordeel dat de
vergunning terecht en op goede gronden is verleend en adviseert
de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten, maar wel een nader voorschrift aan de vergunning
te verbinden dat herplantte bomen die niet aanslaan binnen twee
jaar te vervangen. Het college heeft overeenkomstig het advies
besloten.
Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen een verleende
omgevingsvergunning voor de kap van 21 bomen. Zij vrezen voor
het behoud van flora en fauna en de nog komende herziening van
het bestemmingsplan. De commissie is van oordeel dat de
vergunning terecht en op goede gronden is verleend en adviseert
de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten, maar wel een nader voorschrift aan de vergunning
te verbinden dat herplantte bomen die niet aanslaan binnen twee
jaar te vervangen. Het college heeft overeenkomstig het advies
besloten.
Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen een verleende
omgevingsvergunning voor de kap van 21 bomen. Zij vrezen voor
het behoud van flora en fauna en de nog komende herziening van
het bestemmingsplan. De commissie is van oordeel dat de
vergunning terecht en op goede gronden is verleend en adviseert
de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten, maar wel een nader voorschrift aan de vergunning
te verbinden dat herplantte bomen die niet aanslaan binnen twee
jaar te vervangen. Het college heeft overeenkomstig het advies
besloten.
Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen een verleende
omgevingsvergunning voor de kap van 21 bomen. Zij vrezen voor
het behoud van flora en fauna en de nog komende herziening van
het bestemmingsplan. De commissie is van oordeel dat de
vergunning terecht en op goede gronden is verleend en adviseert
de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten, maar wel een nader voorschrift aan de vergunning
te verbinden dat herplantte bomen die niet aanslaan binnen twee
jaar te vervangen. Het college heeft overeenkomstig het advies
besloten.
Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen een verleende
omgevingsvergunning voor de kap van 21 bomen. Zij vrezen voor
het behoud van flora en fauna en de nog komende herziening van
het bestemmingsplan. De commissie is van oordeel dat de
vergunning terecht en op goede gronden is verleend en adviseert
de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten, maar wel een nader voorschrift aan de vergunning
te verbinden dat herplantte bomen die niet aanslaan binnen twee
jaar te vervangen. Het college heeft overeenkomstig het advies
besloten.
Bezwaarmakers hebben bezwaar gemaakt tegen een verleende
omgevingsvergunning voor de kap van 21 bomen. Zij vrezen voor

Portef.h.

Gerard Gerrits

Gerard Gerrits

Gerard Gerrits

Gerard Gerrits

Gerard Gerrits

Datum
niet
openbaar

Nr.

Onderwerp
omgevingsvergunning
mbt het kappen van 21
bomen op locatie
Dalmedenweg

Besluit
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten, maar daaraan het nader voorschrift te
verbinden dat herplantte bomen die binnen twee
jaar na herplant niet zijn aangeslagen, moeten
worden vervangen.

Aldus vastgesteld,
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het behoud van flora en fauna en de nog komende herziening van
het bestemmingsplan. De commissie is van oordeel dat de
vergunning terecht en op goede gronden is verleend en adviseert
de bezwaren ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in
stand te laten, maar wel een nader voorschrift aan de vergunning
te verbinden dat herplantte bomen die niet aanslaan binnen twee
jaar te vervangen. Het college heeft overeenkomstig het advies
besloten.

Portef.h.

