Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 8 september 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
8-9-2020

Nr.
A01

Onderwerp
3118110 - Raadsbrief
initiatiefvoorstel Maaizaaibeleid

Besluit
De raad met een brief te informeren over de
voortgang van de uitvoering van het
initiatiefvoorstel Maai- en zaaibeleid, en de fracties
daarbij te vragen een voorkeur uit te spreken voor
één van drie varianten met betrekking tot de
uitvoering van de pilot ‘inzaaien vijf bermen’.

Publieksvriendelijke samenvatting
De gemeenteraad heeft op 2 juli een besluit genomen over een
initiatiefvoorstel ‘Maai- en Zaaibeleid’. Het voorstel was ingediend
door SP-raadslid Marie-José Huis in ’t Veld.
In het voorstel staat dat de gemeente vijf bermen moet gaan
inzaaien met een bloemrijk zaadmengsel, om te beginnen als
proef. Ook staat in het voorstel dat de gemeente vanaf het najaar
van 2021 alle bermen waar mogelijk ecologisch moet gaan
maaien. Dat betekent dat bijna alle bermen dan nog tweemaal per
jaar worden gemaaid (sommige bermen éénmaal), waarbij onder
andere rekening wordt gehouden met het tijdstip waarop bepaalde
kruiden en bloemen zaad hebben gevormd.
Het college informeert de raad nu met een brief over de voortgang
van de plannen. Omdat het inzaaien van de vijf bermen (met
voorafgaande bodembewerking) hoge kosten met zich meebrengt,
legt het college aan de raad ook twee ‘lichtere’ varianten voor, en
vragen zij de raadsfracties om aan te geven welke variant hun
voorkeur heeft.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

8-9-2020

B01

3115032 - 2e Wijziging
Beleidsbegroting 2020

De 2e wijziging van de Beleidsbegroting vaststellen

In de 2e wijziging zijn alle op de agenda van de raad voorgekomen
voorstellen met financiële gevolgen voor de “programma’s” van de
Beleidsbegroting 2020 verwerkt. Ook de gevolgen van eerdere
raadsbesluiten en van collegebesluiten, die niet via een
afzonderlijk voorstel aan de raad worden voorgelegd, zijn in deze
wijziging opgenomen.

Mariska ten
Heuw

8-9-2020

B03

3118802 Beantwoording
raadsvragen Groen
Links - NOW regeling
Thales

Bijgaande raadsvragen van GroenLinks te
beantwoorden door bijgaande brief,

Door middel van een uitgaande brief worden de raadsvragen van
GroenLinks over de NOW regeling beantwoord.

Gerard Gerrits

25-8-2020
1 week
niet
openbaar

A02

3111949 - Bezuiniging
wijkwelzijn

ter invulling van de bezuigingsopgave op het
welzijnswerk uit het interventieprogramma sociaal
domein in te stemmen met
1. Korting op de subsidies aan de
wijkwelzijnsinstellingen van €75.000,-.
2. Stopzetten van de subsidie voor de
vakantiespelen en het bedrag van €15.000,- te
gebruiken ten behoeve van de
bezuinigingstaakstelling.
3. Korting van €25.000,- op de begrotingspost

Het college van burgemeester en wethouders heeft beslist om de
bezuinigingsopgave op het welzijnswerk uit het
interventieprogramma sociaal domein als volgt in te vullen:
1. Korting op de subsidies aan de wijkwelzijnsinstellingen van
€75.000,-.
2. Stopzetten van de subsidie voor de vakantiespelen en het
bedrag van €15.000,- te gebruiken ten behoeve van de
bezuinigingstaakstelling.
3. Korting van €25.000,- op de begrotingspost “Onderhoud
gebouwen” en dit bedrag te gebruiken ten behoeve van de

Bas van
Wakeren
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Nr.

Onderwerp

Besluit
“Onderhoud gebouwen” en dit bedrag te gebruiken
ten behoeve van de bezuinigingstaakstelling.
4. Het van nu twee zakelijk leiders in het beheer
verder gaan met één zakelijk leider en de
opbrengst van €60.000,- te gebruiken voor de
bezuinigingstaakstelling.
5. De restposten in de begrotingspost wijkwelzijn
te gebruiken voor de bezuinigingstaakstelling:
€15.000,6. Het tekort van €10.000,- op de taakstelling op
te lossen in de 2e Berap.

Publieksvriendelijke samenvatting
bezuinigingstaakstelling.
4. Het van nu twee zakelijk leiders in het beheer verder gaan met
één zakelijk leider en de opbrengst van €60.000,- te gebruiken
voor de bezuinigingstaakstelling.
5. De restposten in de begrotingspost wijkwelzijn te gebruiken
voor de bezuinigingstaakstelling: €15.000,6. Het tekort van €10.000,- op de taakstelling op te lossen in de
2e Berap

Portef.h.

Met de besturen van de betrokken wijkwelzijnsorganisaties is over
de invulling uitvoerig overleg gevoerd. Alle besturen hebben
ingestemd met de definitieve invulling van de bezuinigingen.

1-9-2020
1 week
niet
openbaar

A02

3100704 Woningbouwontwikkeli
ng Beckum

Het college besluit de raad met bijgaande brief te
informeren over de woningbouwontwikkeling in
Beckum.

De gemeente en de stichting Samen bouwen aan Beckum en TVO
hebben een verklaring ondertekend en afgesproken samen te
werken aan een plan voor de woningbouwontwikkeling op het
derde veld van TVO.
Het onderzoek en de gesprekken met betrokkenen vergt was meer
tijd dan oorspronkelijk werd voorzien.
Door middel van een brief wordt de gemeenteraad hier over
geïnformeerd.

Claudio
Bruggink

1-9-2020
1 week
niet
openbaar

C01

3105802 - Bezwaar
inzake bevoegdheden
B&W

Het bezwaar in overeenstemming met het advies
van de commissie voor de bezwaarschriften
kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

Bezwaarde is het niet eens met de doorzending van een klacht
over de afhandeling van een klacht naar de Overijssels
Ombudsman. Tegen de doorzending staat echter geen bezwaar
open zodat het bezwaar in overeenstemming met het advies van
de commissie voor de bezwaarschriften kennelijk niet-ontvankelijk
is verklaard.

Sander
Schelberg

1-9-2020
1 week
niet
openbaar

C01

3088821 - Bezwaar
tegen besluit
bestuursdwang
afvaldump

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 met de opgelegde last onder
bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal.
De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat niet in
geschil is dat bezwaarmaker een overtreding heeft begaan door
het onjuist aanbieden van huishoudelijk restafval. Het college was
bevoegd hiertegen handhavend op te treden. De commissie is van
oordeel dat het bestreden besluit terecht en op goede gronden is
genomen en adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het
college heeft conform dit advies besloten.

Bas van
Wakeren

1-9-2020
1 week
niet
openbaar

C01

3085807 - Bezwaar
tegen beschikking
bestuursdwang afval
Landmansweg

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 met de opgelegde last onder
bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal.
De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat niet in
geschil is dat bezwaarmaker een overtreding heeft begaan door
het onjuist aanbieden van huishoudelijk restafval. Het college was
bevoegd hiertegen handhavend op te treden. De commissie is van
oordeel dat het bestreden besluit terecht en op goede gronden is
genomen en adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het
college heeft conform dit advies besloten.

Bas van
Wakeren

1-9-2020

C01

3085430 - Bezwaar

het bezwaar, overeenkomstig het advies van de

Bezwaarmaker is het niet eens met de opgelegde last onder

Bas van
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Onderwerp
tegen beschikking
bestuursdwang afval
Landmansweg

Besluit
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit te handhaven.

Aldus vastgesteld,
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Publieksvriendelijke samenvatting
bestuursdwang en het besluit tot het overgaan tot kostenverhaal.
De commissie voor de bezwaarschriften stelt vast dat niet in
geschil is dat bezwaarmaker een overtreding heeft begaan door
het onjuist aanbieden van huishoudelijk restafval. Het college was
bevoegd hiertegen handhavend op te treden. De commissie is van
oordeel dat het bestreden besluit terecht en op goede gronden is
genomen en adviseert het bezwaar ongegrond te verklaren. Het
college heeft conform dit advies besloten.

Portef.h.
Wakeren

