Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 15 september 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
15-9-2020

Nr.
A02

Onderwerp
3113259 Raadsvragen over
onderhoud Turkse
drinkfontein op het
Stationsplein

Besluit
De raadsvragen van de VVD te beantwoorden met
de bijgevoegde brief.

Publieksvriendelijke samenvatting
De VVD heeft vragen gesteld aan het college over het onderhoud
van de Turkse drinkfontein op het Stationsplein. Het college
beantwoordt deze vragen met een brief aan deze fractie.

Portef.h.
Bas van
Wakeren

15-9-2020

B01

3112581 Raadsvragen over
planning
wegwerkzaamheden
fietspaden
Bornsestraat

De raadsvragen van de PvdA te beantwoorden met
de bijgevoegde brief.

De PvdA heeft vragen gesteld over de planning van de
werkzaamheden aan de fietspaden langs de Bornsestraat. Deze
vragen zijn door het college beantwoord middels een brief aan
deze fractie.

Bas van
Wakeren

15-9-2020

B02

3107884 - Uitvoeren
inkoopproces
Overijsselbrede
risicoanalyse model
VTH

Het college besluit:
In het kader van de gezamenlijke
aanbestedingsprocedure van en binnen de
samenwerkingsafspraken en vastgestelde
inkoopstrategie en aanbestedingsdocumenten:
1. Het college van Gedeputeerde Staten van de
Provincie Overijssel mandaat en volmacht te
verlenen voor het aanbesteden van de levering van
een risicoanalyse VTH-tool conform de
“offerteaanvraag aanschaf risicoanalyse VTH-tool”
inclusief programma van eisen, en het nemen van
de bij de aanbesteding horende besluiten,
waaronder het besluiten tot voorlopige en
definitieve gunning voor de OD taken.
2. Het college van Gedeputeerde Staten van de
Provincie Overijssel mandaat te verlenen om in het
geval van een juridisch geschil over de
aanbesteding verweer te voeren.;
3. Het verlenen van onder-mandaat en ondervolmacht door mandatering vanuit het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel
aan medewerkers van de Provincie Overijssel toe
te staan.
4. Het hierboven genoemde te verlenen
mandaat/volmacht te beperken tot een maximum
van € 7.000,- (excl. BTW) per deelnemer voor de
OD taken.

Sinds 2008 wordt in Overijssel gebruik gemaakt van een
risicoanalysemodel voor de milieutoezichttaken.
Dit model is verouderd en voldoet niet aan nieuwe ontwikkelingen,
zoals de komst van de Omgevingswet. In 2019 is een
Overijsselbrede bestuurlijke opdracht opgehaald om een nieuwe
risicoanalysemodel aan te schaffen voor de vergunningen, toezicht
en handhavingstaken in het fysieke domein die voldoet aan de
wettelijke eisen en eenvoudig is in gebruik en beheer. Het college
heeft besloten om de provincie Overijssel te mandateren dat zij als
aanbestedende partij gaat fungeren namens de bevoegd gezagen.

Sander
Schelberg
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Datum
15-9-2020

Nr.
B03

Onderwerp
3109825 - Convenant
nazorg detentie jeugd

Besluit
Instemmen met het regionale convenant
Trajectberaad & Nazorg: Beslisboom Twente

Publieksvriendelijke samenvatting
De gemeente heeft taken in het kader van nazorg van jeugdige
gedetineerden. Deze taken hebben betrekking op het gebied van
huisvesting, inkomen, dagbesteding/scholing, zorg en ID. Met het
regionale convenant Trajectberaad & Nazorg worden hierover
afspraken gemaakt met ketenpartners en is er een juridische
grondslag voor het uitwisselen van informatie in het kader van
nazorg voor jongeren uit detentie. Hiermee zijn jongeren beter in
staat om te re-integreren.

15-9-2020

B04

3090073 - College
advies indexering
middelen
Maatschappelijke
opvang en dekking van
deze kosten

Het college stemt in met de kosten voor indexering
van de middelen voor maatschappelijke opvang
t/m 2024 en de voorgestelde dekking.

Vanaf 2021 zullen de regiogemeenten bijdragen aan de dekking
van de kosten voor de indexering van de middelen voor
maatschappelijke opvang. Eerder deed Enschede dat, maar dit
wordt een te grote last.

Portef.h.

Bas van
Wakeren

Wanneer deze kosten niet gedekt worden door de regiogemeenten
zullen voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning niet op
het huidige niveau kunnen worden gehandhaafd. Dit is niet
wenselijk gezien de nieuwe opgaven voor preventie van dakthuisloosheid.

15-9-2020

B05

3115037 Raadsvragen
buitenspel zetten
gemeenteraad in
coronatijd

Het college besluit:
De vragen van de PvdA over de rol van de
gemeenteraad in coronatijd te beantwoorden.

De PvdA-fractie heeft vragen gesteld over de rol van de
gemeenteraad in coronatijd. Het college heeft deze vragen per
brief beantwoord.

Sander
Schelberg

15-9-2020

B06

3113326 - Algemene
voorwaarden en regels
parkeergarage De
Beurs

Het college besluit:
1. De bijgevoegde algemene voorwaarden en
regels parkeergarage De Beurs vast te stellen om
de exploitatie en het beheer van parkeergarage De
Beurs te faciliteren, verder te noemen het Besluit
Parkeergarage De Beurs 2020.

Om de klantvriendelijkheid en veiligheid in parkeergarage De
Beurs te verbeteren wil de gemeente Hengelo de
parkeerapparatuur in parkeergarage De Beurs vervangen en
cameratoezicht in te voeren.

Gerard Gerrits

2 Over te gaan tot de inzet van cameratoezicht in
parkeergarage De Beurs voor een periode van vier
jaar.

De nieuwe parkeerapparatuur vraagt om het vastleggen van
bestaande en aanvullende regels om de exploitatie en het beheer
van parkeergarage De Beurs in goede banen te leiden. Het college
heeft de regels en voorwaarden vastgelegd in het besluit
Parkeergarage De Beurs 2020.

3. Middels bijgevoegde brief de gemeenteraad te
informeren over de plaatsing van nieuwe
parkeerapparatuur, de inzet van cameratoezicht en
het vastleggen van de voorwaarden en regels voor
parkeergarage De Beurs.
15-9-2020

B08

3090392 - Transitie
Visie Warmte: kaders
en aandachtspunten

Het college besluit:
1. De kaders en aandachtspunten voor de transitie
visie warmte Hengelo vast te stellen;
2. Het plan van aanpak vast te stellen als
procesaanpak ter invulling van de bestuurlijke
opdracht;
3. De kaders en aandachtspunten voor de transitie
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In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle gemeenten in
Nederland een Transitie Visie Warmte opstellen. In deze
warmtevisie worden globale keuzes geschetst voor de
alternatieven voor aardgas per wijk. In eerste instantie voor de
wijken waarmee voor 2030 gestart wordt. Gemeente Hengelo kiest
ervoor om eerst de benodigde kaders en aandachtspunten te
formuleren. Op basis hiervan zal de inhoudelijke uitwerking van de

Claudio
Bruggink

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
visie warmte Hengelo aan te bieden aan de raad
ter besluitvorming.

Publieksvriendelijke samenvatting
transitie visie warmte plaatsvinden.

Portef.h.

15-9-2020

B09

3124406 Raadsbesluit
maaibeleid

De raad voor te stellen een krediet ad €41.000,beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de
pilot maai- en zaaibeleid.

De raad heeft op 02 juli 2020 besloten uitvoering te willen geven
aan het initiatiefvoorstel pilot maai- en zaaibeleid. Om deze pilot
uit te voeren is er budget nodig. De bedragen zijn zowel intern
doorgerekend als extern bij meerdere partijen uitgevraagd.
Hierover is een besluit van de gemeenteraad nodig.

Mariska ten
Heuw

08-09-2020
1 week
niet
openbaar

B02

2284890 - Aanvraag
planschadevergoeding
ivm waardevermindering woning
Benninksweg 61 door
bp BuitengebiedWoolde

De aanvraag om een tegemoetkoming in
schadevergoeding ex afdeling 6.1 Wro af te wijzen
conform het eindadvies van de
schadebeoordelingscommissie d.d. 15 juni 2020 en
aanvrager daarover schriftelijk te informeren.

Aanvrager heeft in 2005 de eigendom verkregen van zijn perceel
met woning. Onder het destijds geldende bestemmingsplan
Retentiegebied Woolderbinnenbeek was slechts één woning op het
perceel toegelaten. Het opvolgende bestemmingsplan
Gezondheidspark (vastgesteld 2009) liet twee woningen toe. De
bouwmogelijkheid voor de tweede woning is weer vervallen in het
bestemmingsplan Buitengebied Woolde (2013). Hier is sprake van
het vervallen van een tijdelijk voordeel. Het vervallen van een
tijdelijk voordeel levert geen grondslag voor het toekennen van
een planschadevergoeding op.

Gerard Gerrits

08-09-2020
1 week
niet
openbaar

B04

3094868 - Verzoek om
medewerking te
verlenen aan het
verlengen
bestuursovereenkomst
AZC Havezatenlaan 2

1. Instemmen met het verlengen van de
bestuursovereenkomst AVO Havezatenlaan 2 met
het COA voor onbepaalde tijd.
2. Een en ander jaarlijks blijven evalueren met de
buurt.
3. De gemeenteraad informeren middels bijgaande
brief.

Het COA heeft landelijk en provinciaal een tekort aan
opvangplaatsen. Dit wordt veroorzaakt door capaciteitsproblemen
bij de IND en een vertraagde doorstroom van mensen die een
verblijfsstatus hebben gekregen naar reguliere woningen. Het COA
heeft daarom gevraagd de begin september aflopende
bestuursovereenkomst voor onbepaalde tijd te verlengen. Het
college van B&W heeft hiermee ingestemd gelet op de positieve
ervaringen met deze locatie, de noodzaak voldoende
opvangplekken te realiseren en gehoord de direct omwonenden en
klankbordgroep.
Het COA heeft met de eigenaar van het pand een overeenkomst
gesloten voor een periode van twee jaren en twee keer een optie
voor een jaar.

Sander
Schelberg

Aldus vastgesteld,
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