Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 19 mei 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
19-5-2020

Nr.
A01

Onderwerp
3028006 - Herziening
actuele stand van
zaken grondbedrijf

Besluit
De Raad voor te stellen:
1. De per 1 januari 2020 herziene grondexploitaties
en de daarmee samenhangende herziening van de
reserve grondexploitaties vast te stellen.
2. Ten laste van de reserve grondexploitaties een
voorziening te treffen van € 78.547.906 om de
tekorten van de grondexploitaties af te dekken. Bij
de herziening van 2019 bedroeg de voorziening €
75.402.367.
3. Ten laste van de reserve grondexploitaties een
voorziening te treffen van € 13.833.091 om de
tekorten van de "Materiële Vaste Activa"af te
dekken. Bij de herziening van 2019 bedroeg de
voorziening € 15.643.092 .
4. Uit de Kapitaallasten Integraal Actieplan
Binnenstad € 170.000 te storten ten gunste van de
reserve grondexploitaties om de nadelen in de
grondexploitatie Lange Wemen voor een sloop op
te kunnen opvangen.
5. Kosten die gedurende het jaar voor de niet in
exploitatie genomen gronden gemaakt worden,
komen ten laste van de reserve grondexploitaties.
6. De kavels in de Hemmelhorst, gefaseerd, ook
aan te bieden aan anderen dan wijkers.
7. In te stemmen met de reservering van € 95.000
binnen de reserve grondexploitaties voor de
centrale sturing in Hart van Zuid in 2020.

Publieksvriendelijke samenvatting
De gemeente Hengelo heeft in 2019 voor € 7,5 miljoen aan
woningbouwkavels verkocht, voor € 2,5 miljoen aan bedrijfskavels
en voor € 0,5 miljoen aan overige verkopen. Daarnaast is er in het
bedrijvenpark XL, waarin de gemeente participeert voor € 12,0
miljoen aan opbrengsten gerealiseerd. Dit blijkt uit de herziening
van de grondexploitaties, waarmee het college van B en W heeft
ingestemd. Deze herziening wordt jaarlijks vastgesteld en maakt
inzichtelijk hoe de financiële situatie van het gemeentelijk
grondbedrijf is. Het geeft een beeld van de grondkosten en
grondopbrengsten van ruimtelijke ontwikkelingsplannen in de
gemeente. De totale boekwaarde is in 2019 met € 2,8 miljoen
gedaald. Alle resultaten in 2019 leiden er toe dat de reserve van
het grondbedrijf is gegroeid naar € 5,5 miljoen.

19-5-2020

A03

3052918 - Verzoek
handhaven subsidiebijdrage na cancelen
FBK-games 2020

Het college besluit:
1. In te stemmen met het verzoek van Global
Sports/FBK-Games om de vooraf toegezegde
subsidiebijdrage te handhaven voor 2020.
2. De subsidiebijdrage FBK Games 2020 vaststellen
op E65.000 en verantwoorden op 65103001420100
3. deze bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL14 RABO 0324 6459 02 t.n.v. Global Sports FBK
Games B.V.
4. Global Sport FBK Games BV hierover bijgaande
brief sturen.

Vanwege de coronacrisis konden de FBK-Games 2020 niet
doorgaan. De organisatie had al veel (voorbereidings)kosten
gemaakt en heeft te maken met diverse financiële verplichtingen.
Om niet in de financiële problemen te komen, heeft de FBK
organisatie haar subsidieverstrekkers en sponsoren verzocht om
hun bijdrage te handhaven. Ook maakt zij - waar mogelijk gebruik van beschikbare financiële compensatieregelingen.
De gemeente gaat hiermee akkoord en stelt de subsidie voor 2020
vast op E65.000.
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Portef.h.

Claudio
Bruggink

Datum
19-5-2020

Nr.
B02

Onderwerp
3067636 - 1ste
Wijziging
beleidsbegroting 2020

Besluit
De raad voorstellen de 1e wijziging van de
Beleidsbegroting 2020 vast te stellen.

Publieksvriendelijke samenvatting
De 1e wijziging van de Beleidsbegroting 2020 betreft de
verwerking van de financiële gevolgen van diverse besluiten van
de raad en het college op programmaniveau in de Beleidsbegroting
2020.
Bovendien betreft het enkele technische aanpassingen, die
budgettair neutraal verlopen.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

19-5-2020

B03

3065707 - Toetreding
gemeente Wierden bij
Twente Milieu

Het college besluit:
1. Instemmen met de toetreding van de gemeente
Wierden als aandeelhouder A van Twente Milieu.
2. De gemeenteraad per brief informeren.

Gerard Gerrits

19-5-2020

B04

3066260 Beantwoording motie Aandringen bij
Provincie deel A1 naar
100 km

het college besluit de gemeenteraad te berichten
over afhandeling van de motie over 100 km A1
middels uitgaande brief

De gemeente Wierden wil de afvalinzameling geheel bij Twente
Milieu onderbrengen. De statuten en aandeelhoudersovereenkomst
verplicht Wierden dan om volwaardig aandeelhouder van Twente
Milieu worden. Als zittende aandeelhouder moeten wij hiermee
instemmen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
Twente Milieu. Het college heeft besloten, dat ze instemt met deze
toetreding. Gemeente Wierden is de 9e gemeente in Twente, die
de gehele huis aan huis afvalstoffeninzameling door Twente Milieu
laat verzorgen.
Begin november 2019 was nog niet duidelijk op welke snelwegen
de maximum snelheid in het kader van de PAS problematiek
omlaag moest naar 100 km/uur. De gemeenteraad heeft toen op 5
november 2019 het college middels een motie opgedragen om er
bij Provincie en Rijk op aan te dringen de A1 tussen knooppunt
Azelo en Vliegveldstraat op te nemen in de lijst met trajecten waar
de maximumsnelheid moet naar 100 km/uur.

19-5-2020

B05

3042375 Raadsvragen inzake
Rechterenstraat
3068459 Beantwoording motie
watertappunten

De beantwoording van de vragen van Lokaal
hengelo over de verkeerssituatie Rechterenstraat
vast te stellen.
De motie watertappunten - die is vastgelegd in een
bestuurlijke afspraak - af te doen met het
versturen van bijgevoegde raadsbrief.

19-5-2020

B06

19-5-2020

B07

3067118 - Programma
Nieuwe Energie en
Bestedingsplan
duurzaamheid 2020

A03

3064413 - Kunst- en
cultuurnota 2021-2024
aanbieden

1. Instemmen met het Jaarplan Duurzaamheid
2020
2. De raad informeren middels bijgevoegde brief
met het Jaarplan als bijlage
3. De voorgestelde inzet van middelen wordt in de
begroting vertaald door dit onderdeel te maken van
de eerstvolgende verzamelwijziging van de
beleidsbegroting 2020.
De kunst- en cultuurnota, inclusief bijlagen, in
concept vaststellen.
De raad verzoeken om over deze nota, inclusief
bijlagen haar beeld te vormen.
Dit verzoek via bijgevoegde brief bij de raad
neerleggen.

12-5-2020
1 week
niet
openbaar
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De snelheid op alle snelwegen en dus ook op de A1 is inmiddels
aangepast. Praktisch gezien is er daarmee uitvoering gegeven aan
de motie.
Het college heeft de schriftelijke vragen van Lokaal Hengelo over
de verkeerssituatie in de Rechterenstraat schriftelijk beantwoord.
In januari heeft de gemeenteraad het college verzocht om een
mogelijke uitbreiding van watertappunten in de binnenstad te
onderzoeken. Momenteel zijn er vier watertappunten in de
binnenstad en een vijfde tappunt komt binnenkort op het plein
voor het stadhuis.
De gemeente Hengelo heeft een programma gericht op de
energietransitie. Het gaat onder meer over de verduurzaming van
woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed en de
opwekking van duurzame energie door bronnen zoals wind en zon.
Het college rapporteert aan de raad over de activiteiten voor 2020
met betrekking tot duurzaamheid.

Gerard Gerrits

Gerard Gerrits

Mariska ten
Heuw

Claudio
Bruggink

Bas van
Wakeren

Datum
12-5-2020
1 week
niet
openbaar

Nr.
A07

Onderwerp
3056078 - Ontwerp
omgevingsvisie
Buitengebied
Hengeloos Buiten

Besluit
1. in te stemmen met de ontwerp omgevingsvisie
Hengeloos Buiten;
2. de gemeenteraad te informeren conform
bijgaande brief;
3. de ontwerp omgevingsvisie Hengeloos Buiten
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te
leggen;
4. een omgevingsprogramma grootschalige opwek
te ontwikkelen op grond van de bijgevoegde
opgavenotitie omgevingsprogramma grootschalige
opwek gemeente Hengelo.

Publieksvriendelijke samenvatting
Er is een nieuwe wet in voorbereiding, de zogenaamde
Omgevingswet. De Omgevingswet gaat over het beschermen en
benutten van de fysieke leefomgeving. Een van de onderdelen van
de wet is een verplichting voor gemeenten om voor hun gehele
grondgebied één omgevingsvisie te maken. Veel gemeenten,
waaronder ook Hengelo, hebben gekozen om de omgevingsvisie
voor hun gehele grondgebied gefaseerd op te pakken. De eerste
fase is het buitengebied. Deze fase is nu in ontwerp afgerond en
heeft geresulteerd in de ontwerp omgevingsvisie voor het
buitengebied, de zogenaamde omgevingsvisie Hengeloos Buiten.
De bedoeling van de Omgevingswet vraagt om een nieuwe manier
van denken en werken en heeft geleid tot een intensief proces van
samenwerking tussen de samenleving, de ambtelijke organisatie
en het gemeentebestuur. De resultaten van dit proces hebben
inhoud gegeven aan het ontwerp van de omgevingsvisie voor het
buitengebied van Hengelo.
Om invulling te geven aan de bijdrage van de gemeente Hengelo
voor grootschalige duurzame energie opwek de verbinding leggen
met de omgevingsvisie buitengebied dat in co-creatie met de
samenleving is opgesteld. Er is een plan van aanpak opgesteld dat
input geeft aan het omgevingsprogramma grootschalige opwek. Er
wordt eerst een analyse uitgevoerd naar de opwek potentie voor
geheel Hengelo.

Portef.h.
Gerard Gerrits

12-5-2020
1 week
niet
openbaar

A08

3060759 Collegebesluit Plan van
Aanpak Grootschalige
opwek

12-5-2020
1 week
niet
openbaar

B03

3040657 Raadsvragen over
afbouw
afvalverbranding

Het college besluit:
1. In te stemmen met het plan van aanpak
grootschalige opwek van duurzame elektriciteit en
het voorgestelde proces
2. In te stemmen om het opwekpotentieel voor
duurzame elektriciteit voor 2030 en 2050 te
verankeren in de omgevingsvisie voor heel
Hengelo;
3. De raad via een brief te informeren over het
plan van aanpak grootschalige opwek.
De raadsvragen van Lokaal Hengelo over afbouw
afvalverbranding te beantwoorden middels
bijgevoegde concept antwoordbrief.

De fractie van lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over afbouw
afvalverbranding. Deze zijn door het college beantwoord.

Bas van
Wakeren

12-5-2020
1 week
niet
openbaar

B06

3030486 Raadsvragen over
duurzame bushokjes

De raadsvragen van de SP over duurzame
bushokjes te beantwoorden middels bijgevoegde
concept antwoordbrief.

De fractie van de SP heeft raadsvragen gesteld over duurzame
bushokjes. Het college staat sympathiek tegenover dit idee en
neemt het mee bij de toekomstige aanbestedingsprocedure.

Claudio
Bruggink

12-5-2020
1 week
niet
openbaar

B07

3031386 Raadsvragen over
sedumdaken op abri's

De raadsvragen van Groen Links over sedumdaken
op abri's af te doen middels bijgevoegde concept
antwoordbrief.

De fractie van Groen Links heeft raadsvragen gesteld over
sedumdaken op abri's. Deze zijn door het college beantwoord.

Claudio
Bruggink

Aldus vastgesteld,

Pagina 3 van 3

Claudio
Bruggink

