Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 22 september 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
22-9-2020

22-9-2020

Nr.
B01

B02

Onderwerp
3117905 - Ontwerp
bestemmingsplan
Dalmeden Kern Noord
omgeving Morel en
Rozenbottel

3125018 Kwijtschelding huur
gemeentelijke
sportaccommodaties

Besluit
Het college besluit:
1. in te stemmen met het ontwerp
bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord omgeving
Morel en Rozenbottel(met identificatienummer:
NL.IMR0.0164.0134-0201);
2. de gemeenteraad te informeren conform
bijgaande brief;
3. het ontwerp bestemmingsplan Dalmeden Kern
Noord omgeving Morel en Rozenbottel, gedurende
zes weken voor een ieder ter inzage te leggen.

Publieksvriendelijke samenvatting
Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk gemaakt In het
gebied Dalmeden Kern Noord, waar een paar plekken nog niet zijn
ingevuld, tot een goede planologische afronding te komen.
Daarvoor is het noodzakelijk de regels wat aan te passen en de
bestemming Gemengd op een van de kavels iets uit te breiden.

Het college besluit om de huursom kwijt te
schelden van amateursportverenigingen die huren
in gemeentelijke sportaccommodaties in de periode
van 1 maart tot en met 1 juni 2020.

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken,
heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen
ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder
de verhuurders van sportaccommodaties en
amateursportverenigingen.

Portef.h.
Gerard Gerrits

Er is geen voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. In het
vigerende bestemmingsplan konden op de twee kavels die nu
herzien worden meer dan 2 woningen gebouwd worden. In het
voorliggende ontwerpbestemmingsplan maximaal 2 woningen. Na
instemming door het college wordt het ontwerp bestemmingsplan
Dalmeden Kern Noord omgeving Morel en Rozenbottel gedurende
zes weken ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kan een ieder
zienswijzen indienen.
Claudio
Bruggink

Om de verhuurders van sportaccommodaties en
amateursportorganisaties te compenseren heeft het rijk de
regeling ‘Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties
COVID-19’ ingericht. Verhuurders die de huursom tussen 1 maart
en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden aan
amateursportorganisaties krijgen deze gecompenseerd.
Via dit besluit wordt de huursom van amateursportorganisaties die
gemeentelijke sportaccommodaties huren kwijtgescholden voor de
periode van 1 maart tot 1 juni 2020.
22-9-2020

B04

3125622 - Uitnodiging
voor een
beeldvormende
politieke markt Hart
van Zuid

aan de gemeenteraad een beeldvormende politieke
markt Hart van Zuid aan te bieden en hierover
bijgaande brief te verzenden aan de
gemeenteraad.

Op 25 februari 2020 vond een politieke markt over de
gebiedsontwikkeling Hart van Zuid plaats. Tijdens deze politieke
markt zijn de raadsleden geïnformeerd over de uitwerking van de
diverse thema's uit het handelingsperspectief Hart van Zuid.
Inmiddels zijn wij een stap verder in de uitwerking. Het college
stelt daarom voor een beeldvormende politieke markt over Hart
van Zuid op locatie te organiseren.

Mariska ten
Heuw

22-9-2020

B05

3117462 -

Het college besluit:

De fractie van Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over de cijfers

Gerard Gerrits
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Datum

Nr.

Onderwerp
Raadsvragen over
Koopstromenonderzoek
2019 en
vrijetijdseconomie

Besluit
In te stemmen met de antwoordbrief aan de fractie
van Lokaal Hengelo

Publieksvriendelijke samenvatting
uit het Koopstromenonderzoek 2015 en 2019 en de
vrijetijdseconomie in verband met de huidige inspanningen in de
binnenstad voortvloeiend uit het integraal actieplan. Het college
heeft de vragen per brief beantwoord.

Portef.h.

22-9-2020

B06

3123931 - Concept
beleidskader Armoede
en schulden vrijgeven
voor inspraak

Het college besluit:
1. Het concept Beleidskader Armoede en schulden
"Het taboe doorbreken" vaststellen en
2. Vrijgeven voor inspraak voor de periode van 23
september tot 20 oktober 2020
3. De Adviesraad Sociaal Domein Hengelo en de
Cliëntenraad Minima en Wmo Hengelo verzoeken
om hun advies, middels bijgevoegde brieven.

Het college van burgemeester en wethouders van Hengelo heeft
het concept Beleidskader Armoede en schulden 2021-2024
vastgesteld. De solide basis van ons beleid zetten we voort.
Daarnaast zetten we op een aantal punten extra in, zoals preventie
en vroegsignalering, kinderen en jongeren, vereenvoudiging van
het aanvraagproces, hogere bijdragen voor volwassenen op grond
van het sport- en cultuurfonds. Het beleidskader is in te zien via
www.hengelo.nl/terinzage. Tijdens de inzagetermijn kunnen
burgers en organisaties schriftelijk of mondeling zienswijzen
indienen bij het college van B en W.

Mariska ten
Heuw

22-9-2020

B07

3125427 - Opstellen
(en raad informeren
over) plan van aanpak
om fietsdiefstal tegen
te gaan

Het college besluit:
1. Het plan van aanpak fietsdiefstal vast te stellen
2. de gemeenteraad hierover per brief te
informeren.

Sander
Schelberg

15-9-2020
1 week
niet
openbaar

A01

3083059 - Collegezaak
Rapportage bereikbare
binnenstad

Het college besluit de raad voor te stellen:
1) De rapportage ‘Bereikbare binnenstad Hengelo’
met het uitvoeringsprogramma vast te stellen.
2) In te stemmen met bijgevoegde
begrotingswijziging waarin een krediet van
€66.100 beschikbaar gesteld wordt voor de
bewegwijzering van de binnenstad en een krediet
van €54.400 beschikbaar gesteld wordt voor de
taxistandplaatsen. Er wordt voorgesteld de daaruit
voortvloeiende rente- en afschrijvingslasten te
dekken uit het budget binnenstad.

Hengelo is een veilige en leefbare stad, waar het volgens de
meeste inwoners fijn wonen is. De gemeente Hengelo heeft de
afgelopen jaren veel geïnvesteerd in veiligheid. Maar ondanks alle
maatregelen blijft het aantal fietsdiefstallen een probleem.
Gemeente en politie willen daar graag iets aan doen. In het plan
van aanpak is een overzicht van maatregelen te vinden die de
gemeente Hengelo, in samenwerking met de politie, de komende
jaren in gaan zetten om fietsdiefstal te reduceren.
Een goede bereikbaarheid maakt de binnenstad vitaler en
aantrekkelijker. In de afgelopen periode is door Goudappel Coffeng
een onderzoek uitgevoerd dat is begeleid door een breed
samengesteld klankbordgroep vanuit de stad. Uit dit onderzoek
zijn voorstellen naar voren gekomen om de bereikbaarheid van de
binnenstad te verbeteren. De raad wordt gevraagd hiermee in te
stemmen en voor enkele korte termijn maatregelen middelen ter
beschikking te stellen.

08-09-2020
2 week
niet
openbaar

A03

3118381 Collegevoorstel
potentieonderzoek
grootschalige opwek
elektriciteit

1. Instemmen om de potentiestudie die met
ambtelijke afstemming door het adviesbureau
Bosch en van Rijn is opstelde aan te bieden aan de
raad, samen met de oplegnotitie t.b.v. de politieke
markt op 22 september.
2. De raad via een brief aanbieden gebruik te
maken van een technische verdiepen op de
potentiestudie.

Om invulling te geven aan de opgaven vanuit de energietransitie
heeft gemeente Hengelo een analyse laten uitvoeren om de
potentie voor grootschalige duurzame elektriciteit opwek in kaart
te brengen. Het college stelt de uitkomsten van deze analyse
beschikbaar aan raad, ter voorbereiding op de politieke markt van
22 september over de concept RES.

Claudio
Bruggink

Aldus vastgesteld,
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Gerard Gerrits
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