Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 2 juni 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
2-6-2020

Nr.
A01

Onderwerp
3067847 - Invoering
JA-JA sticker

Besluit
1. De raad middels bijgevoegde brief te informeren
over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan
de motie van de raad over de invoering van de JAJA sticker.
2. Uit te spreken voorstander te zijn van de
invoering van de JA-JA sticker per 1 januari 2022.

Publieksvriendelijke samenvatting
Op 5 november 2019 is in de raad een motie aangenomen over de
invoering van de JA-JA sticker. Het college is vanuit milieu- en
duurzaamheidsdoelstellingen voorstander van de invoering van de
JA-JA sticker in Hengelo. Gelet op recente jurisprudentie is het
voorstel de JA-JA sticker op 1 januari 2022 in te voeren. In de brief
aan de raad wordt ingegaan op de stappen die moeten worden
gezet om de sticker in te voeren.

Portef.h.
Bas van
Wakeren

2-6-2020

A02

3069818 Raadsvragen over
Kansspelautomatenhall
en (gokhallen)

Het college besluit:
De schriftelijke vragen van de ChristenUnie over
Kansspelautomatenhallen te beantwoorden met
bijgevoegde brief.

De ChristenUnie heeft schriftelijke vragen gesteld over (de
mogelijke komst van) Kansspelautomatenhallen. Deze zijn door
het college per brief beantwoord.

Gerard Gerrits

2-6-2020

B01

3071526 - Verrekening
neveninkomsten
politieke ambtsdragers
2019

Het college besluit:
- Voor het jaar 2019 geen neveninkomsten te
verrekenen voor burgemeester S.W.J.G. Schelberg
en wethouders G.G. Gerrits, C.F.M Bruggink en
B.G. van Wakeren;
- Voor het jaar 2019 neveninkomsten te
verrekenen ten bedrage van € 1.091,90 voor
wethouder M.A. ten Heuw;
- de neveninkomsten van wethouder ten Heuw te
verrekenen met haar bezoldiging in de maand juni
2020.

Het college stelt vast dat over het jaar 2019 de burgemeester en
drie wethouders geen inkomsten hebben gehad die in mindering
moeten worden gebracht op hun salaris. Voor één wethouder
wordt een bedrag aan inkomsten in mindering gebracht op het
salaris.

Claudio
Bruggink

2-6-2020

B02

3071659 - Ontwerp
bestemmingsplan
Spoorfietsen

Het college besluit:
1. dat het project Spoorfietsen geen activiteit is die
op grond van artikel 7.2 2de lid van de Wet
milieubeheer als zodanig is aangewezen en een
vormvrije mer-beoordeling achterwege kan blijven;
2. in te stemmen met het ontwerp
bestemmingsplan Spoorfietsen (met
identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP01260201);
3. in te stemmen met de behandeling van de
vooroverlegreacties, zoals verwoord in het ‘Verslag
vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan
Spoorfietsen';
4. de gemeenteraad te informeren conform
bijgaande brief;
5. het ontwerp bestemmingsplan Spoorfietsen

Het bestemmingsplan Spoorfietsen is opgesteld om mogelijk te
maken dat het huidige spoorfiets-traject met ongeveer 300 meter
in zuidelijke richting wordt verlengd, tot aan de Bruninksweg in
Twekkelo. Het verlengen van de spoorlijn is in eerste instantie
bedoeld omdat het huidige traject aan de korte kant is. Door het
traject iets door te trekken hebben bezoekers de kans langer te
genieten van de spoorfietsbeleving. Tevens wordt het eindpunt in
Twekkelo beter zichtbaar en bereikbaar en is het ook beter in te
richten voor mindervaliden. Ook maakt het bestemmingsplan
Spoorfietsen mogelijk dat twee authentieke zoutboortorens en een
voormalige zoutwagon geplaatst kunnen worden, die gebruikt gaan
worden als trekkershut. Tenslotte maakt het bestemmingsplan
mogelijk dat de bestaande stallingsruimte nabij het startpunt
(FBK-stadion) voorzien kan worden van dichte wanden.

Gerard Gerrits

Pagina 1 van 3

Over het voorontwerp bestemmingsplan Spoorfietsen is

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te
leggen.

Publieksvriendelijke samenvatting
vooroverleg gepleegd met oa. de provincie. Het plan is niet in strijd
met het provinciaal beleid. Ook de Vereniging behoud Twekkelo
heeft een vooroverlegreactie ingediend. Naar aanleiding hiervan is
het plan nog enigszins aangepast. Het ontwerp bestemmingsplan
Spoorfietsen wordt na instemming door het college gedurende zes
weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder
zienswijzen indienen.

Portef.h.

2-6-2020

B03

3067559 - College
advies informeren
Adviesraad sociaal
domein stavaza proces
decentralisatie
beschermd wonen

Het college besluit:
een informerende brief te sturen naar de
Adviesraad sociaal domein Hengelo over de stand
van zaken decentralisatie Beschermd wonen

Om de Adviesraad sociaal domein op de hoogte te houden en te
betrekken bij het proces, is het voorstel van de 8 samenwerkende
regiogemeenten om alle lokale adviesraden een informerende
brief te sturen

2-6-2020

B04

3066723 Raadsvragen over
achterblijven
consumentenomzet
binnenstad

Het college besluit:
De vragen van raadslid Jansen over dalende
consumentenomzet in Oost-Nederland per brief te
beantwoorden.

Raadslid dhr. Jansen heeft per brief vragen gesteld over dalende
consumentenomzet in Oost-Nederland. Het college heeft deze
vragen schriftelijk beantwoord.

2-6-2020

B09

3071925 - Indienen
aanvraag
uitvoeringsbudget
lokaal sportakkoord
2020

Het college besluit:
1) Een aanvraag in te dienen bij het Ministerie van
VWS voor de uitvoering van het lokale
sportakkoord Hengelo voor het jaar 2020.
2) Hiertoe de bijgevoegde intentieverklaring te
ondertekenen en digitaal te laten versturen.
3) De bijbehorende begrotingswijziging 2020 via
een verzamelwijziging van de beleidsbegroting
voor te leggen aan de raad.

Onder leiding van een onafhankelijke sportformateur hebben
sportaanbieders en vertegenwoordigers vanuit welzijn, zorg,
onderwijs en gemeente in de afgelopen periode
samenwerkingsafspraken met elkaar gemaakt. Deze worden
binnenkort vastgelegd in een lokaal sportakkoord.
Voor de uitvoering van het sportakkoord, kan uitvoeringsbudget
worden aangevraagd bij het ministerie van VWS. Om dit geld aan
te vragen, moet de gemeente - samen met enkele sportaanbieders
- een intentieverklaring ondertekenen in insturen. Het college heeft
besloten dit te doen.
In het najaar organiseren we een aftrapbijeenkomst met alle
betrokkenen en kan gestart worden met de uitvoering.

Claudio
Bruggink

2-6-2020

B10

3060211 Aanbesteding
bouwstenen
Energieloket

De gemeente gaat samen met de meeste andere Overijsselse
gemeenten een energieloket oprichten. De gemeente geeft
toestemming voor centrale inkoop van onderdelen hiervan. Zo'n
energieloket is verplicht vanuit het Klimaatakkoord. Het geeft
vooral inwoners informatie en advies voor verduurzaming.

Claudio
Bruggink

2-6-2020

B11

3065134 - Inspraak

1. Instemmen met een Europese aanbesteding om
samen met vrijwel alle Overijsselse gemeenten
voor een nieuw digitaal Energieloket een website
met klantvolgsysteem en klant contactcentrum aan
te besteden en in te kopen.
2. SSC-Ons aan te wijzen als aanbestedende dienst
en te machtigen voor alle handelingen bij de
Europese aanbestedingsprocedure en het hieraan
verbonden contractbeheer middels bijgevoegd
mandaatbesluit.
3. Bij de eerstvolgende verzamelwijziging van de
begroting de geoormerkte middelen voor
Energieloketten beschikbaar te maken voor
besteding. Deze vormen nu nog onderdeel van de
Reserve Duurzaamheid.
Het college besluit:

Het college heeft besloten het ontwerp Plaatsingsplan

Bas van
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Bas van
Wakeren

Datum

2-6-2020

Nr.

B12

Onderwerp
ontwerp plaatsingsplan
verzamelcontainers

3068207 - Informatie
over 5G-netwerk

Besluit
1. In te stemmen met het ontwerp Plaatsingsplan
verzamelcontainers betreffende uitsluitend de
mutaties ten opzichte van het eerdere in 2018
vastgestelde plaatsingsplan;
2. De stukken gedurende zes weken ter inzage te
leggen en ingezetenen en belanghebbenden de
mogelijkheid te geven om binnen die periode hun
zienswijzen kenbaar te maken
3. Te bepalen dat in afwijking van afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht, uitsluitend
schriftelijk en digitaal zienswijzen kunnen worden
ingediend.

Het college besluit om de raad en bewoners en
organisaties die de gemeente daarover hebben
benaderd met bijgaande brief te informeren over
enkele aspecten die samenhangen met
voorgenomen uitrol van het 5G-netwerk door de
Rijksoverheid en over de positie van de gemeente
daarin.

Publieksvriendelijke samenvatting
verzamelcontainers vrij te geven voor inspraak.
Concrete locaties waar verzamelcontainers voor huishoudelijk
restafval worden geplaatst, moeten per besluit worden
aangewezen. Dat gebeurt door middel van een plaatsingsplan.
Het ontwerpbesluit wordt conform afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) zes weken ter inzage gelegd. Zienswijzen
kunnen uitsluitend schriftelijk en digitaal worden ingediend.
De locaties in het ontwerp-plaatsingsplan zijn gekozen op basis
van een zorgvuldige afweging van belangen. Door de beperkingen
die het Coronavirus aan ons stelt is het niet mogelijk geweest om
zoals gebruikelijk het voorlopig ontwerp eerst aan bewoners te
presenteren tijdens inloopbijeenkomsten.
Nadat eventuele zienswijzen zijn behandeld zal het college een
definitief besluit nemen.
De gemeente Hengelo ziet de mogelijke voordelen van een 5Gnetwerk. Deze nieuwe technologie kan bijdragen aan
ontwikkelingsmogelijkheden en innovaties voor bedrijven in
Hengelo en de regio. Ook voor inwoners komen er snel mobiel
dataverkeer en nieuwe toepassingen beschikbaar.
De uitrol van het 5G-netwerk is vooral een verantwoordelijkheid
van de Rijksoverheid. De gemeente gaat daar niet over. Wel
vinden we het belangrijk dat de zorgen over de
gezondheidsaspecten die sommigen hebben serieus worden
genomen en aandacht krijgen. Dit is vooral een taak van de
Rijksoverheid. De Rijksoverheid moet veel aandacht besteden
verder onderzoek en aan goede en objectieve
informatieverstrekking over dit onderwerp. Op verzoek van de
Tweede Kamer doet de Gezondheidsraad momenteel onderzoek;
de resultaten hiervan worden in juli van dit jaar verwacht. Ook bij
5G-experimenten die op enkele plekken in Nederland plaatsvinden,
wordt onderzoek gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten.
We willen als gemeente Hengelo dat betrokkenen moeten kunnen
participeren in de keuze van 5G antenne-locaties. De gemeente
moet daarin een regierol krijgen. Verrommeling van de openbare
ruimte moet worden voorkomen. De fijnmazigheid van het 5G
netwerk maakt het mogelijk om maatwerk te leveren.

Aldus vastgesteld,
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Portef.h.
Wakeren

Claudio
Bruggink

