Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 21 juli 2020
Aanwezig:

Ten Heuw (locoburgemeester), Eshuis (gemeentesecretaris), Lantink (locogemeentesecretaris), De Boer (ambtelijke ondersteuning)

Afwezig:

Schelberg (burgemeester), Van Wakeren, Gerrits, Bruggink (wethouders),

Datum
21-7-2020

Nr.
A01

Onderwerp
3098133 - Reactie
college op
accountantsverslag jaarrekening 2019

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

Publieksvriendelijke samenvatting
De door de raad aangestelde accountant heeft de jaarrekening van
de gemeente Hengelo over 2019 gecontroleerd. In het
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.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

21-7-2020

A02

3089166 - Aanbieding
doorwerkingsonderzoek 'Met beleid garant
staan?

Het college besluit:
De raad per brief te informeren over haar
bestuurlijke reactie op het rapport “Met beleid
garant staan?”

De Rekenkamercommissie van de gemeente Hengelo heeft een
doorwerkingsonderzoek uitgevoerd. In dit geval naar de opvolging
van aanbevelingen uit het in 2014 uitgevoerde 213a-onderzoek
naar uitgaande leningen aan en garantstellingen m.b.t.
maatschappelijke instanties.
Het college constateert evenals de Rekenkamercommissie met
tevredenheid, dat de aanbevelingen allen zijn opgevolgd. De
rekenkamercommissie is kritisch naar de procedurele afwikkeling
van het onderzoek. Deze formele tekortkomingen blijven echter in
de ogen van het college in de schaduw van de geconstateerde
verbeteringen in het beleid.

Mariska ten
Heuw

21-7-2020

A03

3094546 Raadsvragen over
dreiging extra
belastingverhoging

Instemmen met de beantwoording van de
raadsvragen "Dreiging extra belastingverhoging".

Door het raadslid Janssen zijn raadsvragen gesteld over "Dreiging
extra belastingverhoging". Gemeenten in Nederland vrezen hun
begroting niet rond te krijgen en dreigen in het najaar de
gemeentelijke belastingen extra te verhogen.

Mariska ten
Heuw

Op dit moment zijn we als college niet voornemens om de OZB
extra te verhogen in het najaar voor de komende begroting en
zullen tot het uiterste gaan bij het rijk om voldoende compensatie
te krijgen voor zowel bestaande en nieuwe taken dan wel voor de
extra kosten en gederfde inkomsten als gevolg van de
Coronacrisis.
7-7-2020
1 week
niet
openbaar

A06

3055512 Kredietaanvraag
Bataafse Kamp

1. In te stemmen met de verkoop van het
schoolgebouw Bataafse Kamp aan Bataafse+ voor
een bedrag van € 1.200.000 onder de voorwaarden
en bepalingen zoals opgenomen in de
verkoopovereenkomst (bijlage 1.).
2. In te stemmen met het gebruiken van €
100.000 van de verkoopopbrengst als dekking voor
kosten van het totale proces en de resterende
verkoopopbrengst, onder aftrek van de kosten
verband houdende met de verkoop, ten gunste te
brengen van de reserve vastgoedbedrijf.
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Dit besluit heeft betrekking op de verkoop van het voormalige
schoolgebouw "Bataafse Kamp" aan de ontwikkelcombinatie
Bataafse+(Kloos2 BV en Nijhuisbouw BV) conform de
verkoopvoorwaarden. Het gebouw zal getransformeerd worden in
een appartementengebouw met ca. 40 woningen.
In de omliggende straten Bataafse Kamp, Drienerstraat en deels
de Wetstraat wordt de riolering vervangen. Tevens wordt de
openbare ruimte heringericht passend bij de nieuwe woonfunctie
van het gebouw en rekening houdend met een veilige omgeving
voor de Titus Brandsmaschool.
Daarnaast wordt het park Bataafse Kamp volledig heringericht

Gerard Gerrits

Datum

7-7-2020
1 week
niet
openbaar

Nr.

B02

Onderwerp

Besluit
3. In te de stemmen met de “lichte” ingreep in de
hoofdgroenstructuur groen en deze ingrepen te
compenseren in de nieuwe inrichting van het park
(bijlage 2)
4. In te stemmen met het integrale ontwerp
(bijlage 3.)
5. De raad het integrale ontwerp van het park
Bataafse Kamp ter informatie voor te leggen
6. In te stemmen met de totale kosten van
€1.330.000 voor de herinrichting van het park
inclusief de realisatie van het waterorgel, de
rioolvervanging en herinrichting van de openbare
ruimte van de Bataafse Kamp en
Drienerstraat/Wetstraat (deels)
7. Besluiten een krediet van €1.130.000
beschikbaar te stellen voor de gedeeltelijke
dekking van de totale kosten van €1.330.000
waarvan €150.000 gefinancierd uit de reservering
voor de Bataafse Kamp (kadernota 2018),
€577.000 gefinancierd uit het Gemeentelijk
rioleringsplan,€163.000 gefinancierd uit het
verlichtingsbudget en €240.000 uit de subsidie
Stadsentrees van de Provincie.
8. De raad voor te stellen een krediet van
€200.000 beschikbaar te stellen voor de
gedeeltelijke dekking van de totale kosten van
€1.330.000 waarvan €100.000 gefinancierd vanuit
het budget binnenstad en €100.000 gefinancierd
vanuit de verkoopopbrengsten Bataafse Kamp.
9. Besluiten al wel te starten met de
werkzaamheden alvorens de Raad akkoord is
gegaan met het beschikbaar stellen van €200.000;
om de Provinciale subsidie veilig te stellen
10. In te stemmen met het aanpassen van de
begroting middels een begrotingswijziging (volgt).

Publieksvriendelijke samenvatting
conform de huidige standaard, passend bij het gebouw en met een
duidelijkere verbinding met het Prins Bernhardplantsoen.

3020273 Onderwijshuisvesting
programma en
overzicht 2021

Het college besluit:
1. Het programma voorzieningen
onderwijshuisvesting 2021 vast te stellen.
2. Het overzicht voorzieningen 2021, met de
voorzieningen onderwijshuisvesting die niet voor
bekostiging in aanmerking komen, vast te stellen.
3. Het bedrag op het programma 2021 van €
872.800 vast te stellen. Hiervan is €862.000
opgenomen in de kadernota 2021-2024 en €
10.800 reeds opgenomen in de begroting.

Huisvestingsvoorzieningen voor primair, speciaal en voortgezet
onderwijs maken deel uit van de wettelijke verantwoordelijkheid
die de gemeente in het kader van lokaal onderwijsbeleid heeft.
De schoolbesturen dienen jaarlijks aanvragen in om voorzieningen
in het kader van de onderwijshuisvesting te kunnen realiseren.
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De aanvragen en de beoordeling van de ingediende aanvragen
voor het programmajaar 2021 zijn met de afzonderlijke
schoolbesturen besproken. Aan de hand van deze overleggen is
een concept programma en -overzicht opgesteld. Dit concept is
voorgelegd aan de schoolbesturen en wordt nu ter besluitvorming
aan het college aangeboden.

Portef.h.

Claudio
Bruggink

Datum
30-6-2020
1 week
niet
openbaar

Nr.
B01

Onderwerp
3081223 - Regeling
Creatieve
Broedplaatsen

Besluit
Het college besluit:
1. Kennisnemen van het project Creatieve
Broedplaatsen
2. De brief Creatieve Broedplaatsen ter informatie
naar de Raad te sturen
3. Het projectfiche Creatieve Broedplaatsen en
bijhorende subsidieverordening ter informatie naar
de Raad te sturen

Publieksvriendelijke samenvatting
Het college neemt kennis van het project Creatieve Broedplaatsen
en informeert de gemeenteraad met de raadsbrief en bijhorende
bijlagen.

Portef.h.
Bas van
Wakeren

7-7-2020
1 week
niet
openbaar

---

3079027 - Bezwaar
tegen beschikking
bestuursdwang afval
Twekkelerweg

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

Bezwaarmaker is het niet eens de toegepaste spoedeisende
bestuursdwang en het daarmee samenhangende kostenverhaal. De
commissie stelt vast dat niet in geschil is dat sprake is van een
overtreding waartegen handhavend kan worden opgetreden, en
dat bezwaarmaker terecht is aangemerkt als overtreder. Er zijn
geen bijzondere omstandigheden aanwezig op grond waarvan van
kostenverhaal moet worden afgezien. De commissie adviseert het
bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand
te laten. Het college heeft conform dit advies besloten.

Bas van
Wakeren

7-7-2020
1 week
niet
openbaar

---

3023682 – Bezwaar
tegen besluit tot
stillegging
sloopwerkzaamheden
aan Markt 2 en het
opleggen van een
dwangsom

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies
van de commissie voor de bezwaarschriften,
gegrond te verklaren, het bestreden besluit in te
trekken en een proceskostenvergoeding toe te
kennen ter hoogte van twee procespunten conform
het Besluit proceskosten bestuursrecht zijnde:
€1050,00.

Bezwaarde is het niet eens met het feit dat hem een last onder
dwangsom is opgelegd. Op 6 november 2019 is bezwaarde een
last onder dwangsom opgelegd wegens bouwen zonder
vergunning. Het bezwaar tegen dit besluit is ongegrond verklaard.
De centrale vraag in de onderhavige zaak is of het college terecht
een nieuwe last onder dwangsom heeft opgelegd. In december
2019 zijn een aantal werkzaamheden uitgevoerd. Met deze
werkzaamheden zijn er naar het oordeel van de commissie voor de
bezwaarschriften geen veranderingen van de draagconstructie of
veranderingen van de brandcompartimentering bewerkstelligd,
zodat deze werkzaamheden niet vergunningplicht waren.
Het vorenstaande brengt met zich dat de last tot het opleggen van
een bouwstop van 6 november 2019 niet is overtreden, zodat deze
ten tijde van het nemen van het bestreden besluit niet was
uitgewerkt. De bestreden last van 24 december 2019 is derhalve
ten onrechte opgelegd.
In overeenstemming met het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften is besloten het bezwaar gegrond te verklaren en
het bestreden besluit in te trekken.

Gerard Gerrits
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7-7-2020
1 week
niet
openbaar

---

3007713 - Bezwaar
tegen
omgevingsvergunning
voor kap van boom aan
Kirunastraat 23

Het bezwaar in overeenstemming met het advies
van de commissie voor de bezwaarschriften
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit te
handhaven.

Aldus vastgesteld,
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Bezwaarde is het niet eens met het verlenen van een
omgevingsvergunning voor het kappen van een boom aan de
Kirunastraat. De commissie voor de bezwaarschriften heeft
geconstateerd dat geen van de weigeringsgronden van de
Bomenverordening in dit geval zodanig zwaarwegend zijn dat ze
opwegen tegen de belangen die gediend worden door het kappen
van de boom. In overeenstemming met het advies van de
commissie is het bezwaar ongegrond verklaard.

Gerard Gerrits

