Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 26 mei 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
26-5-2020

26-5-2020

26-5-2020

Nr.
B01

Onderwerp
3039326 - Actieplan
Toegankelijkheid

Besluit
1. Het actieplan Toegankelijkheid waarmee
uitvoering wordt gegeven aan de motie
Toegankelijk Hengelo vast te stellen
2. De raad met bijgevoegde brief te informeren.

B02

3062732 - Renovatie
Twentebad - herstel
schade 25m
wedstrijdbad

Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om de schade
aan het 25 meter bad op te lossen binnen de
geraamde kapitaallasten van het derde deel van de
renovatie van het Twentebad.
2. In te stemmen met het voorstel om de
meerwerkopdracht aan de aannemer van Fase 3 te
verstrekken.

B03

3066256 - Proces
heroriëntatie Sociaal
domein

1. De gemeenteraad informeren over de inhoud en
het proces van de heroriëntatie Sociaal domein en
ze verzoeken hierover een beeldvormende politieke
markt te organiseren.
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Publieksvriendelijke samenvatting
Om uitvoering te geven aan een samenleving waaraan iedereen zo
goed mogelijk kan deelnemen is door de gemeente Hengelo een
actieplan opgesteld. Dit plan is samen met de Stichting
Gehandicaptenraad Hengelo en Bartiméus gemaakt. In dit plan
staan een aantal onderwerpen genoemd waar we als gemeente
mee aan het werk kunnen, om Hengelo nog beter toegankelijk te
maken voor iedereen. Daarnaast zal Hengelo samen met de VNG
een bijeenkomst organiseren voor Oost en Noord Nederland met
als onderwerp Toegankelijkheid.
Zes jaar geleden is begonnen met de voorbereidingen voor de
renovatie van het Twentebad. In 2016 is dit werk van start
gegaan. Destijds was al duidelijk dat het een complex project zou
worden. Een belangrijk aspect van de complexiteit was dat de
bedrijfsvoering zoveel mogelijk overeind moest blijven.
In 2015 zijn alle werkzaamheden zo goed mogelijk in beeld
gebracht. Vervolgens is gekeken hoe dit in fases uitgevoerd zou
kunnen worden. De laatste fase nadert nu de afronding. Enigszins
vertraagd door de Corona problematiek.
Tijdens de renovatie zijn er af en toe kleinere onderdelen naar
boven gekomen die tijdens de inventarisatie van de
werkzaakheden in 2015 niet waren voorzien. Deze konden in het
werk worden opgelost.
Tijdens de werkzaamheden aan het 25 meter bad is echter
geconstateerd dat hier veel meer aan gedaan moet worden dan
voorzien. Met name het tegelwerk op de perrons is in zeer slechte
staat.
Tegels zitten deels los, er is sprake van scheurvorming tussen het
perron en de muren en de vloer onder de tegels is ook in slechte
staat.
Dit is een best bijzondere constatering, omdat dit deel van het bad
het jongst is.
Het Twentebad dateert grotendeels uit 1972. Het 25 meter
wedstrijdbad is pas in 1990 gebouwd. Dat nu al het hele perron
vervangen moet worden is eigenlijk te snel.
De kosten voor dit meerwerk vallen binnen de begrote lasten.
In de beleidsbegroting 2020-2023 staat dat 2020 in het teken zal
staan van een heroriëntatie op ons beleidsplan 'Met respect... Op
weg naar een nieuw stelsel voor maatschappelijke ondersteuning',
waarbij expliciet gekeken zal worden naar de betaalbaarheid van
en integraliteit binnen het sociale domein.

Portef.h.
Bas van
Wakeren

Claudio
Bruggink

Claudio
Bruggink

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

26-5-2020

B04

3069657 - Aangepaste
planning nieuw beleid
armoede schulden

Middels bijgevoegde brief de raad informeren over
de aangepaste planning nieuw beleid armoede en
schulden.

26-5-2020

B05

3059729 Collegebesluit met
betrekking tot
plaatsing poort Huys
Hengelo

Het college besluit:
1. Een ingreep in de hoofdgroenstructuur toe te
staan voor het bouwen van een poort met hekken
op het voorhof van Huys Hengelo;
2. Het voorhof van Huys Hengelo, kadastraal
bekend sectie B nummer 11118, Hengelo OV, te
onttrekken aan de openbare ruimte.
3. Om € 5.000 uit het kunstbudget (taakveld 5.3)
in te zetten voor Poort Huys Hengelo (taakveld 5.5)
en in te stemmen om het voorstel tot dekking van
€ 6.000 uit het budget Openbare Orde en
Veiligheid en dit middels een verzamelwijziging aan
te bieden aan de Raad.

26-5-2020

B06

De raadsvragen van Lid Janssen te beantwoorden
middels de uitgaande brief.

26-5-2020

B07

3061355 Raadsvragen inz.
achterstand
beantwoording raadsen inwonersvragen mbt
fam. Beernink
3070767 - Gedogen
strijdige situaties in
verband met COVID 19

19-5-2020
1 week
niet
openbaar

B01

3031457 - Gewijzigd
vaststellen
bestemmingsplan
Watertorengebied

Het college van B&W en de Burgemeester, ieder
voor zover het diens bevoegdheid betreft,
besluiten:
Tijdelijk niet handhavend op te treden (gedogen)
tegen terrassen in het centrum groter dan het
terrassenbeleid 2019 voorschrijft i.v.m. COVID 19.
Voorwaarde is dat kan worden voldaan aan de
voorschriften van de VRT (vigerende
noodverordening), de adviezen van het RIVM en
het Protocol Heropening Horeca van de Koninklijke
Horeca Nederland (vigerende versie).
Het college besluit:
De raad voor te stellen:
1. in te stemmen met de behandeling van de
zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota
zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan
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Publieksvriendelijke samenvatting
Via deze brief informeert het college de gemeenteraad over de
inhoud en het proces van deze heroriëntatie en verzoekt het
college de gemeenteraad hierin mee te denken.
De planning voor het actualiseren van de beleidskaders armoede
en schulden wordt op onderdelen aangepast. We hebben sinds
enkele maanden te maken met het coronavirus en als gevolg
daarvan zijn diverse coronamaatregelen van kracht. Dit levert
onzekerheden op zowel voor onze inwoners als ook voor onze
organisatie. Om hier samen op een goede manier inhoud en vorm
aan te geven voelen wij ons genoodzaakt onze eerdere planning
aan te passen.
De locatie Huys Hengelo is een historisch belangrijke plek in de
binnenstad van Hengelo. In de 16e eeuw werd daar in opdracht
van Frederik van Twickelo het Huys Hengelo gebouwd. Daarbij
kwam op het voorhof een poort te staan. Deze poort is bij de sloop
van het Huys in 1821 verkocht aan de eigenaar van hotel De
Klomp in Enschede, waarna het na vele jaren in 1901 is verplaatst
naar landgoed Het Stroot in Enschede. De echte poort blijft daar
staan, maar op het voorhof(eiland) komt direct na het passeren
van de brug een nieuwe poort te staan. Deze is poort is een
vereenvoudigde weergave van de originele poort. Tevens komen er
hekken in de poort om het eiland af te sluiten. Vanwege
nachtelijke overlast is hiertoe besloten. Het voorhof is dan alleen
nog te bezoeken bij gelegenheden en aldaar worden de
archeologische restanten van de opgravingen uit de jaren '90
zichtbaar opgesteld. Het watereiland, het kunstwerk van Jeroen
Hoogstraten, blijft uiteraard bestaan.
Door Lid Janssen zijn raadsvragen gesteld over de
afdoeningstermijn van (raads)vragen en het perceel
Binnenveldweg 12. De vragen zijn middels een brief van het
college beantwoord.

Portef.h.

Mariska ten
Heuw

Gerard Gerrits

Sander
Schelberg

Door de SCH en KHN zijn namens horecaondernemers verzoeken
gedaan om tijdelijk grotere terrassen toe te staan. Hierdoor is
ruimte om te voldoen aan de RIVM adviezen, en de
noodverordening om 1,5 meter te kunnen garanderen. Onder
voorwaarden wordt gedoogd dat terrassen tijdelijk worden
vergroot om maximaal een zelfde aantal tafels en stoelen te
kunnen plaatsen. De andere ondernemers in de binnenstad mogen
hier geen hinder van ondervinden en er moet voldoende ruimte
overblijven in de openbare ruimte voor bijvoorbeeld hulpdiensten..

Sander
Schelberg

Het watertorengebied maakt deel uit van het Watertorenpark. Het
doel is om van het watertorengebied een levendige, eigentijdse
locatie te maken bestaande uit twee nieuw te ontwikkelen
woningbouwlocaties en het watertorenensemble. De grens van dit
plangebied wordt globaal gevormd door de Stadionlaan,
Socratesstraat, Stroweg, de bebouwing aan de Parallelweg SS en

Gerard Gerrits

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
Watertorengebied”, dat deel uitmaakt van dit
besluit;
2. in het ontwerp bestemmingsplan
Watertorengebied de wijzigingen aan te brengen,
zoals deze zijn opgenomen in de "Staat van
wijzigingen - Bestemmingsplan Watertorengebied",
dat deel uitmaakt van dit besluit;
3. het bestemmingsplan Watertorengebied (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0129-0301,
getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0129.dgn) gewijzigd vast te
stellen;
4. na de gewijzigde vaststelling van het
bestemmingsplan Watertorengebied, Gedeputeerde
Staten van de provincie Overijssel te verzoeken het
besluit eerder dan zes weken na vaststelling
bekend te mogen maken;
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het
bestemmingsplan Watertorengebied.

Publieksvriendelijke samenvatting
de vijver in het Watertorenpark.

Portef.h.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter
inzage gelegen. Er zijn binnen de termijn twee zienswijzen
ingediend. In de "Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan
Watertorengebied" is de inhoud van de zienswijzen samengevat en
beantwoord. Naar aanleiding van een ingediende zienswijze wordt
voorgesteld het ontwerp bestemmingsplan Watertorengebied op
een punt te wijzigen. Tevens worden ambtshalve enkele
wijzigingen voorgesteld. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de
“Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan Watertorengebied". De
raad wordt voorgesteld het bestemmingsplan Watertorengebied
gewijzigd vast te stellen. Een exploitatieplan hoeft voor dit
bestemmingsplan niet te worden vastgesteld.

12-5-2020
1 week
niet
openbaar

A09

3062499 Tussenrapportage
aanbevelingen
Rekenkamer betr.
Vastgoed

In te stemmen met het verzenden van bijgevoegde
brief aan de gemeenteraad.

De rekenkamercommissie Hengelo doet in haar onderzoeksrapport
een tiental aanbevelingen. Het college geeft een tussenrapportage
op deze aanbevelingen.

Gerard Gerrits

19-5-2020
1 week
niet
openbaar

---

3015926 - Bezwaar
tegen besluit niet
aanpassen
verhuisdatum

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

Bezwaarmaker is het niet eens met de mondelinge weigering van
het aanpassen van zijn verhuisdatum in de Basis registratie
personen (Brp). De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast
dat alleen ontvankelijk bezwaar kan worden gemaakt tegen een
schriftelijke beslissing. Daarop is alsnog een schriftelijke beslissing
genomen, waarna bezwaarmaker in de gelegenheid is gesteld om
daartegen bezwaar te maken. Dat heeft hij niet gedaan. De
commissie stelt vast dat enkel resteert het bezwaar tegen de
mondelinge weigering, en adviseert dat bezwaar kennelijk nietontvankelijk te verklaren. Het college heeft conform dit advies
besloten.

Sander
Schelberg

Aldus vastgesteld,
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