Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 9 juni 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
9-6-2020

Nr.
A01

Onderwerp
3073997 Raadsvragen over
proces ruimtelijk
faciliteren Spoorfietsen

Besluit
De vragen van de ChristenUnie beantwoorden
middels de bijgevoegde brief.

Publieksvriendelijke samenvatting
ChristenUnie heeft vragen gesteld over het proces rondom de
bestemmingsplanprocedure voor het Spoorfietsen. In een
antwoordbrief wordt antwoord gegeven op de gestelde vragen.
Deze hebben vooral betrekking op het doorlopen proces en de
relatie tot het nabijgelegen plan van een nog te ontwikkelen
landgoed.

Portef.h.
Gerard Gerrits

9-6-2020

B02

3075906 - Reactie
college op
accountantsverslag
jaarrekening 2019

Het college besluit:
- Kennis te nemen van het concept
accountantsverslag jaarrekening 2019
- In te stemmen met de reactie van het college op
het concept accountantsverslag jaarrekening 2019

De door de raad aangestelde accountant heeft de jaarrekening van
de gemeente Hengelo over 2019 gecontroleerd. In het concept
accountantsverslag 2019 geeft de accountant zijn bevindingen en
aanbevelingen weer. De reactie van het college hierop is verwoord
in de bij dit voorstel behorende brief aan de raad.

Mariska ten
Heuw

9-6-2020

B03

3060256 - Realiseren
extra watertoevoer
Veldbeek

Het college besluit:
1. Een bedrag van € 60.000,-- beschikbaar te
stellen voor de realisering van een tweede voeding
van de Veldbeek;
2. Dit bedrag te dekken middels de voorziening
riolering (stelpost "onvoorzien
klimaatmaatregelen"). In het Gemeentelijk
Rioleringsplan 2018-2022 is hier rekening mee
gehouden.

In tijden van droogte is er onvoldoende watertoevoer voor de
Veldbeek. Dat is slecht voor de waterkwaliteit van de beek want dit
zorgt voor algvorming. Om er voor te zorgen dat er altijd
voldoende water voor de beek is, wordt een tweede watertoevoer
gerealiseerd. Hiervoor wordt een pomp in de Koppelleiding
geplaatst en wordt het water door middel van een persleiding naar
de Veldbeek getransporteerd. Transport van dit extra water hoeft
alleen in tijden van (langdurige) droogte. De Koppelleiding is in
beheer en onderhoud bij het waterschap Vechtstromen. Het
waterschap kan instemmen met de tweede watertoevoer.

9-6-2020

B05

2444708 - Oplevering
stadhuis en
stadskantoor

Het college besluit:
1. In te stemmen met de eindrapportage van het
bouwproject Stadhuis Hengelo;
2. Per 1 juni 2020 het complex formeel over te
dragen aan de beheersorganisatie;
3. De projectorganisatie decharge te verlenen.
4. De kapitaallasten verband houdende met de
overschrijding (ca. 54.000,-) als autonome
ontwikkeling mee te nemen in de kadernota 20212024
5. De raad te informeren met bijgevoegde brief

De gemeentelijke organisatie is in 2020 teruggekeerd naar de
binnenstad. Het college heeft ingestemd met de eindrapportage
van het bouwproject Stadhuis Hengelo.

Claudio
Bruggink

2-6-2020
1 week
niet
openbaar

B05

2435996 - Verzoek
planschadevergoeding
ivm afwijking
bestemmingplan
Schalkburgerstraat 1

Het college besluit:
1. Overeenkomstig het advies van de
schadebeoordelingscommissie van 4 mei 2020,
waarvan de overwegingen geacht worden integraal
onderdeel uit te maken van dit besluit om een

Er is een verzoek ingediend om een tegemoetkoming in planschade
wegens het mogelijk maken van de bouw van een
appartementengebouw op de locatie Badhuis. De
schadebeoordelingscommissie heeft hierover advies uitgebracht.
De commissie vindt dat er weliswaar nadeel is, maar dit nadeel

Gerard Gerrits
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Datum

2-6-2020
1 week
niet
openbaar

Nr.

B06

Onderwerp

Besluit
tegemoetkoming in de planschade wegens het
bestemmingsplan Centrum 2013 Badhuis af te
wijzen.
2. Het door de verzoekers betaalde drempelbedrag
van € 300,-- te restitueren

Publieksvriendelijke samenvatting
overstijgt niet de van toepassing zijnde drempel.

3044566 Bestedingsvoorstel
financiële middelen
2020 Inburgering

Het college besluit:
1. In te stemmen met de besteding van de
middelen voor maatschappelijke begeleiding van
statushouders en de middelen voor verhoging
taalniveau conform het bijgaande voorstel.
2. In te stemmen met een positief besluit van de
sectormanager sociaal op de subsidieaanvraag van
Wijkracht conform het bijgaande voorstel.
3. De beleidsbegroting hierop bij de eerste
bestuursrapportage van 2020 aan te passen.
4. De raad voor te stellen middels de bijgevoegde
brief om in september een informerende politieke
markt te houden over het nieuwe
inburgeringsstelsel.

We willen graag dat alle statushouders zo snel mogelijk de
Nederlandse taal beheersen en meedoen in de Nederlandse
samenleving het liefst via betaald werk. Het huidige
inburgeringstelsel werkt niet zo goed. Vandaar dat met ingang van
juli 2021 een nieuw stelsel ingaat dat de statushouders beter
helpt. Daarvoor moet het nodige ontwikkeld worden door de
gemeente. Natuurlijk blijft de gemeente Hengelo zich ook inzetten
voor de huidige statushouders onder meer door hen
maatschappelijk te begeleiden. In dit voorstel wordt aangegeven
hoe de financiële middelen die de gemeente Hengelo van de
Rijksoverheid krijgt kunnen worden ingezet ten behoeve van de
huidige groep statushouders en ter voorbereiding op het nieuwe
stelsel.

Aldus vastgesteld,
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Portef.h.

Mariska ten
Heuw

