Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 30 juni 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
30-6-2020

Nr.
A03

Onderwerp
3088275 Informerende brief aan
de raad inzake kindinclusie

Besluit
De raad met bijgevoegde brief informeren over de
laatste ontwikkelingen met betrekking tot het
thema kind-inclusie binnen onze gemeente;
- Campagne Baas-boven-Baas, naar aanleiding van
Mark Rutte’s oproep: tips voor ‘het nieuwe
normaal’;
- Inbedding van het thema kind-inclusie binnen de
gemeente Hengelo.

Publieksvriendelijke samenvatting
Een paar weken terug deed onze premier een oproep aan alle
kinderen en jongeren, om mee te denken over hoe de samenleving
er in en na coronatijd wat hun betreft uit zou moeten zien.
In Hengelo geven we gehoor aan die oproep. Via de nieuw
ontwikkelde campagne Baas-boven-Baas hebben en gaan we
jongeren (tot ca. 14 jaar) naar hun ervaringen en meningen
vragen.
De campagne Baas-boven-Baas blijven we vervolgens hanteren,
om kind-inclusie ook op andere thema’s goed te verankeren binnen
de gemeente Hengelo.

Portef.h.
Sander
Schelberg

30-6-2020

B03

3085208 - Omzetting
basis WOZwaardebepaling van
m3 naar m2

het college besluit:
1. De gemeenteraad per brief te informeren over
het project m3 naar m2.
2. De raad te adviseren gebruik te maken van het
aanbod van GBTwente om uw raad te informeren
over de consequenties van het project m3 naar m2
voor de inwoners van Hengelo.

De waardering van objecten onroerende zaken moet vanuit een
wettelijke grondslag gebaseerd worden op m2
gebruiksoppervlakte. Tot nu toe werden woningen nog
gewaardeerd met de bruto inhoud (m3) als basis. In 2021 zal de
onroerendezaakbelasting in Hengelo voor het eerst op de nieuwe
grondslag gebaseerd zijn. Daarvoor worden in 2020 alle objecten
opnieuw gewaardeerd. Dit kan invloed hebben op de OZB van
individuele inwoners.
GBTwente zal hier over communiceren en wil de impact hiervan in
september toelichten aan de gemeenteraad.

Mariska ten
Heuw

30-6-2020

B05

3074752 Raadsvragen over
respijtzorg

De vragen van de Christen Unie inzake respijtzorg
conform bijgevoegde brief beantwoorden.

De vragen van de Christen Unie over de druk op de mantelzorg en
de beschikbaarheid van respijt zorg worden beantwoord.

Bas van
Wakeren

30-6-2020

B06

3082477 - Conceptplan
De Nieuwe Twentse
Belofte

1. Kennis te nemen van het conceptplan De Nieuwe
Twentse Belofte
2. Kennis te nemen van het voorstel om de
stuurgroep Twentse Belofte in te stellen als Twents
OOGO
3. In te stemmen met de schriftelijke reactie op
het conceptplan De Nieuwe Twentse Belofte en op
het voorstel voor een Twents OOGO.

Het college is gevraagd om een reactie te geven op het plan De
Nieuwe Twentse Belofte 2020 - 2024. Gemeenten en scholen in
een regio zijn wettelijk verplicht om elke vier jaar een regionaal
programma op te stellen met maatregelen ter voorkoming en
bestrijding van voortijdig schoolverlaten van jongeren tussen de 12
en 23 jaar. Het huidige programma loopt tot en met studiejaar
2019/2020. Ook voor de vorige periode 2016 – 2020 was al een
gezamenlijk plan gemaakt in Twente, De Twentse Belofte. Op basis
van dit plan worden de RMC (Regionale Meld- en Coördinatiefunctie
voortijdig schoolverlaten) middelen uitgekeerd aan de RMC regio
door het Rijk. De Nieuwe Twentse Belofte borduurt voort op het
vorige plan. Het gaat vooral om het bestendigen van de aanpak.
De inhoud van het nieuwe plan komt daarom sterk overeen met
het vorige plan. Het plan bestaat uit vijf beloften aan jongeren. De
beloften gaan over de begeleiding van jongeren van school naar

Mariska ten
Heuw
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Publieksvriendelijke samenvatting
school, op school, van school naar werk, op het werk, of als ze niet
op school of werk zitten, begeleiding voor terug naar school of
werk. In het plan staat aangegeven hoe onderwijs, gemeenten,
zorg en arbeid dit gezamenlijk vormgeven.

Portef.h.

30-6-2020

B07

3081659 Raadsvragen over het
programma Nijverheid
Aardgasvrij

Het college besluit:
In te stemmen met beantwoording van de
raadsvragen middels bijgevoegde brief.

Het college heeft raadsvragen van de SP over het programma
Nijverheid Aardgasvrij schriftelijk beantwoord.

30-6-2020

B08

3086001 Raadsvragen n.a.v.
interview
gemeentesecretaris

1. Informatiebrief over organisatieontwikkeling aan
de gemeenteraad sturen
2. Instemmen met de beantwoording van de
gestelde vragen

Nadere toelichting en beantwoording vragen van SP fractie en
raadslid Janssen.

Claudio
Bruggink

30-6-2020

B09

3084151 - Vaststellen
subsidie
uitvoeringsregelingen
2021

Het college besluit:
De subsidie uitvoeringsregelingen 2021 met
betrekking tot cultuur, internationaal, jeugd,
onderwijs, sport en bewegen, welzijn en zorg
(inclusief de aanvraagformulieren) vast te stellen.

Ten behoeve van subsidieverlening wordt jaarlijks een subsidie
uitvoeringsregeling vastgesteld. De regels omtrent de subsidies
voor 2021 op het gebied van cultuur, internationaal, jeugd,
onderwijs, sport en bewegen, welzijn en zorg is door het college
vastgesteld. De voorwaarden om voor subsidie in aanmerking te
komen en de aanvraagformulieren zijn via de gemeentelijke
website te downloaden.

Claudio
Bruggink

09-06-2020
1 week
niet
openbaar

A04

3078994 - Matching
steunmaatregel
culturele instellingen
i.v.m. Coronacrisis

Het college besluit:
1. De aanvragen van Metropool en Schouwburg
voor ondersteuning van het Rijk voor de regeling
vitale regionale infrastructuur te ondersteunen;
2. De bijdragen van het Rijk (conform de regeling)
te matchen, onder voorwaarde dat de provincie
Overijssel de helft van de matching voor haar
rekening neemt;
3. De raad voor te stellen de matching ter hoogte
van € 172.828 ten laste te brengen van de
algemene reserve;
4. Dit besluit te nemen onder voorbehoud van
latere instemming door de raad;
5. De Raad bij brief te informeren over uw besluit.

Het Rijk heeft in verband met de gevolgen van Covid-19
besloten tot een eerste compensatieregeling voor de
culturele sector in Nederland. Onderdeel van die regeling is
ruim 48 miljoen euro voor de vitale regionale infrastructuur
in ons land. In Hengelo gaat het dan over Metropool en
Schouwburg. Een voorwaarde van de regeling is dat de
gemeente de bijdrage van het Rijk matcht. De gemeente
Hengelo heeft besloten de aanvragen van de drie
instellingen te ondersteunen en de rijksbijdrage te
matchen, samen met de provincie Overijssel, ieder voor de
helft. Voor Metropool geldt dat Hengelo en Enschede samen
het gemeentelijk deel doen. De gemeenteraad moet later
nog wel besluiten of zij wil instemmen met deze maatregel.

Bas van
Wakeren

Aldus vastgesteld,

Pagina 2 van 2

