Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 23 juni 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
23-6-2020

Nr.
B01

Onderwerp
3080231 Voortgangsrapportage
"Investeren in Twente"

Besluit
De voortgangsrapportage "Investeren in Twente" met daarin de stand van zaken rond de Agenda
voor Twente en de Regiodeal Twente - met
bijgevoegde brief ter informatie aan de
gemeenteraad te sturen.

23-6-2020

B02

Het college besluit:
De raad te informeren over de relatie tussen de
woonvisie en bestemmingsplannen met
bijgevoegde brief.

23-6-2020

B03

3081592 Beantwoording
raadsvragen woonvisie
in relatie tot
bestemmingsplannen
3070083 Ledenraadpleging in
verband met uitstel
ALV tot september
2020

23-6-2020

B04

3079901 - Voorstel
ledenraadpleging
Rechtzetten van de
scheefheid in de
achtervang bij het
Waarborgfonds Sociale
Woningb

23-6-2020

B05

3084325 - Aanwijzen
loco-secretarissen

23-6-2020

B06

3074401 Raadsvragen over
taalonderwijsfraude

1. Kennis te nemen van de agenda van de
Ledenraadpleging van de VNG.
2. In te stemmen met de annotatie van de agenda
zoals opgenomen in het collegeadvies.
3. De gemeentesecretaris de volmacht te geven
om conform de annotatie te stemmen via de eraadplegingprocedure voor 27 juni a.s..
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorstel om de
marktwaarde van het Diensten van Algemeen
Economisch Belang (DAEB)-bezit als verdeelsleutel
voor de obligolening te hanteren.
2. In te stemmen met het toepassen per 1 januari
2021 van de marktwaarde van het DAEB-bezit als
verdeelsleutel voor nieuwe leningen (inclusief
herfinancieringen).
3. In te stemmen met het toepassen per 1 januari
2021 van de marktwaarde van het DAEB-bezit als
verdeelsleutel voor bestaande leningen.
4. De gemeentesecretaris te machtigen om de
ledenraadpleging in te vullen of dit door te
mandateren aan de beleidsmedewerker treasury
In aanvulling op de bestaande loco-secretarissen,
de dames A.J. Lantink en K.T.M. Boerrigter aan te
wijzen als resp. 4e en 5e loco-secretaris.
Raadsvragen PVV beantwoorden via antwoordbrief
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Publieksvriendelijke samenvatting
Het college biedt de gemeenteraad de voortgangsrapportage
"Investeren in Twente" aan. Hierin rapporteert de Twenteboard
over de stand van zaken van de regionale
investeringsprogramma's Agenda voor Twente en Regiodeal
Twente. Beide programma's hebben tot doel de
sociaaleconomische structuur van Twente in brede zin te
verbeteren.
Als gevolg van vragen tijdens de politieke markt op 23 april 2020
wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de relatie tussen de
woonvisie en bestemmingsplannen.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

In verband met Corona is er dit jaar geen Algemene
Ledenvergadering van de VNG maar een digitale raadpleging,
waarbij over een aantal voorstellen kan worden gestemd. De
gemeentesecretaris is gemachtigd namens de gemeente Hengelo
te stemmen over de punten op de agenda.

Sander
Schelberg

Gemeenten staan als achtervang borg voor leningen van
woningcorporaties. Ze worden pas aangesproken als een aantal
stappen van borging zijn uitgeput en er nog steeds schulden
bestaan.
De VNG stelt voor om dit stelsel in overeenstemming te brengen
volgens de verhouding van woningbezit van corporaties in
gemeenten. Ze vraagt aan gemeenten om hier een
ledenraadpleging voor in te vullen.

Mariska ten
Heuw

Voor Welbions, onze Hengelose corporatie, is er ook sprake van
een scheve verhouding, omdat de gemeente Borne veel meer moet
bijdragen dan naar verhouding van het bezit van Welbions in
Borne. Gemeente Hengelo draagt te weinig bij. Omdat de nieuwe
regeling reëler is dan de oude stemt het college in met de nieuwe
verdeling.
Er is - in elk geval tijdelijk - behoefte aan een aanvulling van de
aangewezen loco-secretarissen. Om die
reden wordt voorstel gedaan.
De raadsvragen van de PVV gaan over fraude taalscholen en de
PVV vraagt zich af of het college een toezichthoudende taak voor
zichzelf ziet. Taalfraude is in Hengelo voor zover bekend niet aan
de orde. Het college heeft geen toezichthoudende taak onder de

Gerard Gerrits

Claudio
Bruggink
Bas van
Wakeren

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit

16-6-2020
1 week
niet
openbaar

A01

3080252 - Overdracht
scholen Primato

De raad voorstellen akkoord te gaan met de
ontbinding van de Stichting Scholengroep Primato
gelijktijdig met de overdracht aan de Dr,
Schaepmanstichting
De leden van de Raad van Toezicht decharge
verlenen.

16-6-2020
1 week
niet
openbaar

A03

3071980 - Aanvullende
opvang voor
Asielzoekers in pand
Willemstraat 47 voor
een periode van 2 jaar.

Het college besluit:
1. In te stemmen met de vestiging van een AVO in
het pand Willemstraat 47 voor de periode van twee
jaren onder de volgende voorwaarden:
a. Voor de daar nu wonende Poolse werknemers
adequate vervangende huisvesting wordt
gevonden.
b. Het COA de mensen opvangt rekening houdend
met de geldende RIVM-maatregelen.
c. Het COA de benodigde vergunningen verkrijgt.
d. Het verloop na negen maanden geëvalueerd
wordt.
e. We overeenstemming bereiken met het COA
over de bestuursovereenkomst.

Publieksvriendelijke samenvatting
huidige Wet Inburgering.
In december 2019 is de raad akkoord gegaan met de eerste stap
in de samenwerking tussen Stichting Scholengroep Primato en Dr.
Schaepmanstichting. Om deze fusie nu daadwerkelijk mogelijk te
maken moet Primato ontbonden worden en de scholen
overgedragen worden aan de Schaepmanstichting.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

Begin dit jaar is de gemeente Hengelo door het COA benaderd met
de vraag of het pand Willemstraat 47 heropend zou kunnen
worden als AVO. Het college van B&W heeft hier positief over
besloten gelet op de eerdere positieve ervaringen zowel op deze
locatie als de locatie Havezatenlaan. Achterliggende oorzaken van
de vraag zijn dat de doorstroming van statushouders naar
reguliere woningen stokt evenals de doorstroming in de procedures
bij de IND. Tegelijkertijd neemt de toestroom naar Nederland weer
enigszins toe.

Sander
Schelberg

Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor de zomer een Kadernota vast,
waarin de koers voor de middellange termijn wordt bepaald. In de
Kadernota 2021 – 2024 stelt het college de gemeenteraad voor om
vooral de huidige koers te bestendigen en vooralsnog geen nieuwe
beleidsvoorstellen op te nemen.

Mariska ten
Heuw

2. In te stemmen met bijgaande brief aan de raad.
3. In te stemmen met in eerste instantie
schriftelijke communicatie naar omwonenden en
belanghebbenden (wijkvereniging, Willemsschool,
binnenstadondernemers (via hun
belangenorganisaties)
4. De burgemeester mandateren in te stemmen
met het aangaan van de bestuursovereenkomst.
5. De burgemeester machtigen om in
overeenstemming met de portefeuillehouder
binnenstad het communicatieplan vast te stellen.
16-6-2020
1 week
niet
openbaar

A04

3080549 - Kadernota
2021-2024

De raad voor te stellen:
1. in te stemmen met het inhoudelijk
afwegingskader, waarbij koers en focus houden
voorop staan;
2. het financieel perspectief 2021-2024 voor
kennisgeving aan te nemen;
3. de ingezette lobby naar de VNG en het rijk voort
te zetten om voldoende financiële rijksmiddelen te
ontvangen voor zowel de bestaande dan wel
nieuwe taken die we als gemeente moeten
uitvoeren; ook moties van andere gemeenten met
de genoemde strekking in het raadsadvies zal de
gemeente Hengelo ondersteunen;
4. de lobby naar het rijk voort te zetten om een
realistische vergoeding voor alle kosten en
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De afgelopen jaren heeft de gemeente Hengelo op vele fronten
duurzaam geïnvesteerd in de stad, vanuit een financieel gezonde
positie. Het college van B en W wil die ingezette lijn graag
bestendigen. In deze Kadernota stelt het college de raad voor om
de ontwikkelingen met betrekking tot corona en de compensatie
vanuit het rijk goed te volgen en daarnaast in te zetten op behoud
van het goede.
Het college van B en W gaat er van uit dat de financiële gevolgen
van corona voor 2020 te overzien zijn, mede door de vergoedingen

Datum

16-6-2020
1 week
niet
openbaar

16-6-2020
1 week
niet
openbaar

Nr.

B04

B06

Onderwerp

3075568 - Besluit
inzake inspraak
stedenbouwkundig plan
Dalmeden - Meander
Noord

3081466 - Raadsbrief informeren
ontwikkelingen
sportpark Veldwijk

Besluit
gederfde inkomsten als gevolg van de Coronacrisis
gecompenseerd te krijgen;
5. de lobby naar het rijk en provincie in te zetten
om de gemeenten in deze tijden tegemoet te
komen om het stringente financieel toezichtkader
te versoepelen om zowel structurele dan wel
incidentele effecten als gevolg van de Corona-crisis
voorlopig incidenteel op te kunnen vangen;
6. de verdere uitwerking van de nog komende
financiële (Corona-)effecten te verwerken in de
Beleidsbegroting 2021-2024;
7. in te stemmen met de
begrotingsuitgangspunten;
8. in te stemmen met de lokale lastenontwikkeling;
9. in te stemmen met de vervangingsinvesteringen
kapitaalgoederen in de openbare ruimte, de
vervolgactie om de investeringen op langere
termijn inzichtelijk te maken en in te bedden in de
volgende Kadernota’s en begrotingen;
10. om conform voorstel (bijlage 7.6 en
zaaknummer 3070864) te besluiten Metropool te
ondersteunen om de toekomstbestendigheid van
het poppodium te garanderen;
11. in te stemmen met het (collegevoorstel)
vervolgproces om geen proces nieuw beleid en
bezuinigingsopgave te initiëren.
Het college besluit:
Het stedenbouwkundig plan voor Dalmeden Meander Noord gedurende zes weken ter inzage te
leggen en een ieder de mogelijkheid te geven om
binnen die periode hun inspraakreacties kenbaar te
maken.

Publieksvriendelijke samenvatting
vanuit het rijk. Het is echter onzeker wat de effecten op de
middellange termijn zijn. Hierbij speelt ook mee dat er met ingang
van 2022 een herverdeling van het gemeentefonds (rijksmiddelen
die de gemeente van het rijk ontvangt) plaatsvindt. Op dit moment
is niet duidelijk of dat voordelig of nadelig uitpakt voor de
gemeente. Omdat het college dus nog niet weet of er komende
jaren geld beschikbaar is voor nieuwe initiatieven, of dat er
bezuinigd moet worden stelt het college de raad voor om nu geen
nieuw beleid uit te vragen of bezuinigingsdiscussie te willen
voeren. Hengelo is van oudsher bij uitstek een veilige woon- en
techniekstad, waar het in de wijken prettig leven en verblijven is.
Hengelo is een aantrekkelijke stad met een hoogwaardig
voorzieningenniveau op onder meer sport/beweging, cultuur en
sociale voorzieningen. Het college heeft blijvend aandacht voor de
eerder geformuleerde centrale thema’s Open stad, Sociale stad,
Bruisende binnenstad en Duurzame stad. Daarbij wil het college de
komende jaren extra inzetten op versterking van de sociaal
economische ontwikkeling & structuur en het creëren van
aantrekkelijke (hoog-)stedelijk woonmilieus in het gebied rondom
de stationsomgeving (met Hart van Zuid en de Binnenstad). De
belangrijkste reden daarvoor is, dat we hiermee onze
beroepsbevolking versterken (leeftijdscategorie 18-67) en
daardoor een vitalere stad worden met een evenwichtiger
bevolkingsopbouw.

Het college besluit de raad te informeren via
bijgevoegde brief

In het voorjaar van 2019 besloot de gemeenteraad van Enschede
om van de lening aan FC Twente 5 miljoen euro kwijt te schelden
en 9 miljoen euro als achterstallig te beschouwen. Geamendeerd is
besloten om hieraan de voorwaarde te verbinden om de
verschillende onderdelen van FC Twente - met uitzondering van
het eerste elftal - zo snel als mogelijk te verhuizen van sportpark
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Meander Noord is een woongebied in Dalmeden . De wegen die
rondom Meander liggen zijn Dalmedenweg (noord), Hollands Diep
(zuid) en Katerveer (west).

Portef.h.

Gerard Gerrits

Om ook in dit deel van Dalmeden in de toekomst de bouw van
woningen mogelijk te maken, is de gemeente aan de slag gegaan
met een stedenbouwkundig plan. Het stedenbouwkundig plan voor
Meander Noord brengt de gewenste ontwikkelingen in het gebied
in kaart en vormt de basis voor het bestemmingsplan. Het
stedenbouwkundig plan is in concept klaar en wordt vrijgegeven
voor inspraak.
In een periode van 6 weken kunnen inspraakreacties worden
ingediend.
De reacties zullen worden beantwoord en het plan kan op basis
van de reacties worden aangepast. Daarna zal op basis van het
stedenbouwkundig plan het bestemmingsplan voor dit gebied
worden opgesteld.
Claudio
Bruggink

Datum

16-6-2020
1 week
niet
openbaar

Nr.

B09

Onderwerp

3080555 Opbouwende reactie
ter opvolging
Algemeen Rekenkamer
rapport over
programma
aardgasvrije wijken

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting
Veldwijk in Hengelo naar het Diekman complex in Enschede.
Daarbij dienden er gesprekken te worden gestart over de
verhuizing van het eerste elftal naar het Diekman complex. Wij
hebben ons nadrukkelijk verzet tegen dit amendement.

Het college besluit:
1. De brief vanuit de PAW-gemeenten ter opvolging
van het Rekenkamer rapport vast te stellen door
gemeente Hengelo;
2. De brief, na individuele vaststelling door de 26
andere PAW-gemeentebesturen, als gezamenlijke
reactie te versturen vanuit de gemeente Hengelo;
3. Een persbericht uit te sturen namens de
gezamenlijke PAW-gemeenten en de woordvoering
hieromtrent te doen.

Naar aanleiding van dit amendement en de gevolgen voor de
huisvesting van FC Twente in Hengelo hebben wij aangekondigd
dat we in het voorjaar van 2020 graag in gesprek gaan op een
politieke markt. Gezien de coronacrisis is dat niet meer passend.
Via deze brief informeren wij de raad over de ontwikkelingen.
Gemeente Hengelo heeft het initiatief genomen om een
gezamenlijke reactie te organiseren namens de 27 gemeenten met
een Proeftuin Aardgasvrije Wijk op het rapport van de Algemene
Rekenkamer.
De gemeenten herkennen zich niet in de kritiek van de Algemene
Rekenkamer op het Programma Aardgasvrije Wijken en juichen de
geboden ruimte om te leren en experimenteren in deze
warmtetransitie juist toe.
De inhoudelijke reactie draagt bij aan de ondersteuning van het
programma aardgasvrije wijken. De vanuit het klimaatakkoord
gegeven belofte voor een betaalbaar en woonlastenneutraal
aardgasvrij alternatief blijkt van veel factoren afhankelijk en
behoeft tijd om tot werkelijkheid te komen. Het proces naar een
aardgasvrije toekomst is een leerproces en een constant in
verandering zijnde transitie. De ruimte vanuit het ministerie van
EZK en BZK aan gemeenten om maximaal te leren en
experimenteren en ons financieel te ondersteunen is voor ons een
noodzakelijke randvoorwaarde.

Aldus vastgesteld,
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Portef.h.

Claudio
Bruggink

