Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 16 juni 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
16-6-2020

Nr.
A02

Onderwerp
3074144 Vaststellingen subsidie
Schouwburg

Besluit
Het college besluit:
1. De subsidie van de Stichting Schouwburg
Hengelo over de jaren 2015-2016, 2016-2017,
2017-2018 en 2018-2019 vast te stellen.
2. De Stichting Schouwburg via bijgevoegde
brieven te informeren.

Publieksvriendelijke samenvatting
De subsidie van de Stichting Schouwburg Hengelo wordt
vastgesteld. Alle activiteiten zijn gerealiseerd en de subsidie is
ingezet conform de afspraken.

Portef.h.
Bas van
Wakeren

16-6-2020

B02

3076961 Raadsvragen over
uitbreiding terras van
De Appel

De raadsvragen van de fractie Lid Janssen
beantwoorden met de bijgevoegde brief.

Door de fractie Lid Janssen zijn raadsvragen gesteld over het
terras dat door De Appel aan de overzijde van de Drienerstraat
onder het appartementencomplex is uitgezet. De raadsvragen zijn
per brief beantwoord.

Gerard Gerrits

16-6-2020

B03

3081302 - Ontwerp
bestemmingsplan
Buitengebied,
Schoolbeekweg

Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerp
bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg
(met identificatienummer: NL.IMR0.0164.BP01370201);
2. in te stemmen met de behandeling van de
vooroverlegreacties, zoals verwoord in het 'verslag
vooroverleg voorontwerp bestemmingsplan
buitengebied, Schoolbeekweg';
3. dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu optreden als gevolg van het project
‘bestemmingsplan Buitengebied, Schoolbeekweg'
en er daarom geen milieueffectrapport behoeft te
worden opgesteld;
4. de gemeenteraad te informeren conform
bijgaande brief;
5. het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied,
Schoolbeekweg, gedurende zes weken voor een
ieder ter inzage te leggen.

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt een rood
voor rood woning op te richten op het perceel links van de
Schoolbeekweg 48. Dit is ter compensatie van de sloop van 850
m2 aan landschapsontsierende bedrijfsbebouwing op de locatie
Bentelosestraat 77 in Ambt Delden (gemeente Hof van Twente).
Aangezien er niet voldoende geïnvesteerd kan worden aan
ruimtelijke kwaliteit op het perceel aan de Schoolbeekweg wordt er
ook nog een financiële bijdrage gedaan in het gemeentelijke
Bomenfonds. Voor de bouwlocatie aan de Schoolbeekweg is een
landschapsplan gemaakt, waarin het plan ruimtelijk wordt
onderbouwd. Voor het perceel waar gesloopt wordt in de gemeente
Hof van Twente wordt ook een passend bestemmingsplan
gemaakt. De bovenstaande afspraken zijn op 18 december 2019
vastgelegd in een anterieure overeenkomst rood-voor-rood.

Gerard Gerrits

De Raadsvragen van PVV Hengelo over Zorgbureau
Onze Jongeren beantwoorden via bijgevoegde
brief.

PVV Hengelo heeft aan het College vragen gesteld over Zorgbureau
Onze Jongeren, naar aanleiding van krantenartikelen over hoge
winsten door dit zorgbureau. Het college heeft deze schriftelijke
vragen beantwoord aan de PVV Hengelo.

16-6-2020

B05

3076150 Raadsvragen over
megawinst zorgbureau
Onze Jongeren
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Over het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied,
Schoolbeekweg is vooroverleg gepleegd met de provincie en
andere overleginstanties. In het 'Verslag vooroverleg voorontwerp
bestemmingsplan buitengebied, Schoolbeekweg' zijn de
vooroverlegreacties met een reactie daarop van de gemeente
opgenomen. Na instemming door het college wordt het ontwerp
bestemmingsplan buitengebied, Schoolbeekweg gedurende zes
weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder
zienswijzen indienen.
Bas van
Wakeren

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

16-6-2020

B07

3071292 - Verzoekt
om helderheid in
proces om project
Spoorfietsen van de
grond te krijgen

Het college besluit:
1. de brief van Railpleasure te beantwoorden
middels de bijgevoegde brief;
2. de raad hierover te informeren.

Railpleasure heeft in een brief aangegeven hoe de gevolgde
procedure rondom het project Spoorfietsen tot nu toe is verlopen,
en wordt gevraagd om een helder tijdspad te geven over het
vervolg. In een antwoordbrief wordt gereageerd op deze brief.

Gerard Gerrits

16-6-2020

B08

2452238 - Vaststelling
Damoclesbeleid
Hengelo

Het college en de burgemeester, elk voor zover het
de eigen bevoegdheid betreft, besluiten:1. Het
nieuwe 'damoclesbeleid hengelo' in concept- vast
te stellen;
2. Op grond van het bepaalde in de
inspraakverordening het 'damoclesbeleid hengelo'
gedurende een periode van zes weken voor
inspraak ter inzage te leggen: inspraak wederom in
vakantieperiode!
3. Te bepalen dat het nieuwe 'damoclesbeleid
hengelo' bij uitblijven van inspraakreacties
definitief is vastgesteld na afloop van de ter inzage
legging vast te stellen en op de juiste wijze bekend
te maken, indien er geen zienswijzen worden
ingediend. Altijd lastig bij ingrijpende voorstellen
4. Vanaf het moment van inwerkingtreding van het
'damoclesbeleid hengelo' het 'damoclesbeleid
2013', vastgesteld op 25 juni 2013, in te trekken.
Regel je dit in de beleidsrfegel dan hoeft dit niet
hier te worden gedaan
5. De raad hierover te informeren middels
bijgaande brief.

Op basis van artikel 13b Opiumwet heeft de burgemeester de
bevoegdheid om bestuursdwang toe te passen, door bijvoorbeeld
een woning of bedrijfspand te sluiten, indien er in een woning of
lokaal een handelsvoorraad hard- en/of softdrugs wordt
aangetroffen. Vanaf 1 januari 2019 is de burgemeester ook
bevoegd om bestuursdwang toe te passen indien er zogenoemde
voorbereidingshandelingen tot drugshandel zijn getroffen. Deze
wetswijziging gaf aanleiding het Damoclesbeleid te actualiseren.
Op het moment van inwerkingtreding van het “Damoclesbeleid
Hengelo”, wordt het “Damoclesbeleid 2013”, zoals vastgesteld op
25 juni 2013, ingetrokken.
De concept-beleidsregels worden op basis van de
Inspraakverordening 6 weken ter inzage gelegd.

Sander
Schelberg

16-6-2020

B10

3074472 Initiatiefvoorstel Maaien Zaaibeleid

Het college besluit:,
De raad over het initiatiefvoorstel ‘Maai- en
Zaaibeleid’ van advies te voorzien met een brief.

De SP heeft op 18 mei het initiatiefvoorstel ‘Maai- en Zaaibeleid’
ingediend. Dit initiatiefvoorstel bestaat uit drie delen: het inzaaien
van vijf bermen met een bloemenrijk zaadmengsel als proef, het
invoeren van ecologisch maaibeheer in alle bermen in Hengelo, en
in een latere fase het inzaaien van akkerranden van agrarische
ondernemers. Het doel is het bevorderen van biodiversiteit en het
bereiken van kleur in de bermen.
Het college van burgemeester en wethouders adviseert de
gemeenteraad over de voorstellen met een brief.

Mariska ten
Heuw

9-6-2020
1 week
niet
openbaar

A02

3056620 - Verzoek tot
versterking eigen
vermogen Enexis

Het college besluit:
1. Conform onze beleidsregels inzake geldleningen
geen converteerbare hybride geldlening te
verstrekken aan Enexis Holding NV.
2. Dit besluit door middel van een brief aan de
gemeenteraad toe te lichten.
3. Vegann en Enexis als gevraagd per format en
email in kennis te stellen van dit besluit.

Mariska ten
Heuw

9-6-2020

B01

3074432 - Eerste

De raad voor te stellen om:

Enexis heeft gevraagd of gemeente Hengelo als aandeelhouder
deel wil nemen aan een geldlening, die over enkele jaren mogelijk
wordt omgezet in een aandelenstorting.
Hengelo verkiest financiële bestendigheid boven het investeren in
een verbonden partij. Met een relatief gering aandeel eigen
vermogen willen we geen niet noodzakelijke investeringen doen.
Omdat 4 provincies ook aandeelhouder zijn en deelnemen en ook
willen overnemen wat gemeenten niet storten, is er geen risico,
dat de energietransitie in gevaar komt.
Het college presenteert de eerste beleidsrapportage van 2020.
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Mariska ten

Datum
1 week
niet
openbaar

Nr.

Onderwerp
Beleidsrapportage
2020

Besluit
1. in te stemmen met de Eerste Beleidsrapportage
2020;
2. de begroting 2020 te wijzigen op basis van het
overzicht financiële afwijkingen met een totaal
nadeel van € 224.222;
3. in te stemmen met de volgende in de
begrotingswijziging opgenomen mutaties in de
reserves met per saldo een dotatie van € 9.118:
a. € 63.776 lagere onttrekking Reserve dekking
kapitaallasten;
b. € 54.658 lagere dotatie Reserve dekking
kapitaallasten.

Publieksvriendelijke samenvatting
Normaal gesproken het verantwoordingsdocument over de
uitvoering van de begroting tijdens de eerste maanden
(t/m april) van het lopende jaar.
Maar wat is er nog ‘normaal gesproken’ op dit moment? De
coronapandemie en de crisis, die daarvan het gevolg is, raakt ons
allemaal op heel veel vlakken van ons leven: in eerste instantie
uiteraard op het vlak van onze fysieke gezondheid, onmiddellijk
gevolgd door een economische crisis. We zitten nog in de acute
fase, maar zijn er in geslaagd om een normale kwalitatief goede
beleidsrapportage uit te brengen. Daarnaast hebben we de
effecten van Corona, voor zover deze nog te onzeker waren om in
de begroting op te nemen, geïnventariseerd. De reguliere
rapportage sluit met een nadelig effect van € 225.000 euro. We
hadden een klein overschot van € 246.000, waardoor we nu
verwachten in 2020 op € 21.000 voordeel uit te komen.

Portef.h.
Heuw

In het schooljaar 2020 - 2021 start Hengelo samen met Borne en
Hof van Twente op 7 scholen een pilot waarin jeugdhulp voor
leerlingen en gezinnen vanuit school geboden wordt. Doel is de
ondersteuning direct en integraal te bieden in de context van de
school en te leren of deze werkwijze besparend kan zijn. In de pilot
wordt vanuit bestaande middelen jeugdhulp van de drie
gemeenten een andere 'slimmere' werkwijze uitgevoerd.
De pilot gaat starten op Hengelose zorgintensieve scholen, het
speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en
voortgezet speciaal onderwijs. Dit zijn scholen waar naar
verhouding veel leerlingen jeugdhulp ontvangen. Eind 2019 zijn de
gemeenten met het onderwijs en de jeugdhulp de voorbereidingen
gestart voor de pilot. Accare, Ambiq, Aveleijn, Jarabee, Karakter
en Mediant bundelen hun expertise en zetten dat wat nodig is, in
op deze scholen.
De verwachting is dat tijdens de pilot nog 2 andere schoollocaties
uit Hengelo aan gaan sluiten.
De pilot wordt eind 2021 geëvalueerd en dan wordt besloten welk
vervolg er gegeven wordt.

Claudio
Bruggink

9-6-2020
1 week
niet
openbaar

B04

3075614 Collegebesluit pilot
zorgintensief en OOGO
10 juni 2020

• Neemt kennis van het kaderdocument ‘Slimmer
organiseren onderwijs en jeugdhulp op
zorgintensieve onderwijslocaties in Hengelo’ en de
bijlage ‘Uitkomst verdieping per school’
• Stemt in met de start van de pilot zorgintensieve
scholen waardoor in het schooljaar 2020/2021
gestart kan worden met de pilot tot 31 december
2021
• De betrokken jeugdhulpaanbieders op basis van
de pilotperiode in november 2021 vragen een
inhoudelijk en financieel houdbaar vervolgvoorstel
op te stellen, waaruit een meerjarige opdracht voor
uitvoering kan volgen vanaf januari 2022

12-6-2020

A02

3081349 - Voorstel
kaderstelling en
voorbereidingskrediet
Marktplein

De raad voor te stellen:
In te stemmen met het co-creatieproces met
bijgevoegde kaders om tot een ontwerp te komen
voor het
Marktplein en hiervoor een voorbereidingskrediet
beschikbaar te stellen ter grootte van € 300.000,--.

12-6-2020

A03

3070814 - Uitwerking
toekomstbestendig
Metropool

De raad voorstellen:
1. om Metropool te ondersteunen om de
toekomstbestendigheid van het poppodium te
garanderen;
2. een eenmalige bijdrage voor de
vervangingsinvesteringen in 2020 (á €307.800) en
een structurele verhoging van de subsidie
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Bas van
Wakeren

Het college stelt aan de raad voor om poppodium Metropool extra
financieel te ondersteunen voor noodzakelijke
vervangingsinvesteringen voor theater-technische installaties.

Bas van
Wakeren

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
gebouwgebonden lasten (á € 88.800) daarvoor ter
beschikking te stellen vanaf 2021 en verder.

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

