Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 29 september 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
29-9-2020

Nr.
A00

Onderwerp
3131309 - Oplegbrief
over PenC-documenten

Besluit
Het college besluit:
De raadsbrief over de P&C-stukken vast te stellen.

29-9-2020

A02

3127882 - Juni- en
septembercirculaire
2020 gemeentefonds

1. Instemmen met de brief ‘Juni- en
septembercirculaire 2020 gemeentefonds’ aan de
gemeenteraad.
2. De mutaties voor 2021 e.v. verwerken in een
verzamelbesluit tot wijziging van de
Beleidsbegroting 2021-2024.

29-9-2020

A03

3122318 Belastingverordeningen
en -tarieven 2021

Het college besluit:
1. De raad voor te stellen de volgende
verordeningen vast te stellen:
a. Verordening begraafrechten 2021
b. Verordening haven-, kade, -en opslaggeld 2021
c. Verordening hondenbelasting 2021
d. Legesverordening 2021
e. Marktgeldverordening 2021
f. Verordening parkeerbelastingen 2021
g. Verordening precariobelasting 2021
h. Verordening rioolheffing 2021
i. Verordening rioolaansluitrecht 2021
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Publieksvriendelijke samenvatting
Het college biedt een groot aantal voorstellen aan de
gemeenteraad aan die passen in de Planning & Control cyclus. In
deze brief legt het college de samenhang uit tussen al deze
voorstellen.
In de brief wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele
ontwikkelingen als gevolg van de juni- en septembercirculaire
2020 van het gemeentefonds. Deze circulaires zijn gebaseerd op
de eerste twee steunpakketten van het rijk aan mede-overheden
(bijv. gemeenten) en de Miljoenennota 2020 van het rijk.
Door deze steunpakketten is aan de gemeente Hengelo ruim € 3,1
miljoen compensatie beschikbaar gesteld in de
gemeentefondsuitkering voor de hogere uitgaven of gederfde
inkomsten in 2020 als gevolg van de Coronacrisis. In de separate
Coronarapportage 2020 gaan we uitgebreid in op de financiële
gevolgen van de Coronapandemie voor het jaar 2020. De
compensatie van het rijk is volledig verwerkt in deze
Coronarapportage. Waarschijnlijk worden we dit jaar nog
aanvullend gecompenseerd op een aantal onderdelen in de
gemeentefondsuitkering. Nadere informatie zal hierover naar
verwachting volgen in de decembercirculaire 2020 van het
gemeentefonds.
Ook lopen andere steunmaatregelen via specifieke uitkeringen,
zoals de Tijdelijke Overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
(TOZO).
Het financieel effect is voor het jaar 2020 bijna € 1,1 miljoen
voordelig. Voor het jaar 2021 is het effect licht positief € 137.000
aflopend naar een negatief saldo van € 633.000 in 2024.
De gemeenteraad stelt jaarlijks de verordeningen vast op grond
waarvan in het volgend jaar, 2021, belastingen, collectieve
heffingen en leges kunnen worden geheven. De meeste tarieven
nemen toe met het inflatiepercentage. De rioleringsverhoging van
3,5% is een inhaalslag, die in het Gemeentelijk Rioleringsplan is
opgenomen. De verordening afvalstoffenheffing wordt later
behandeld en vastgesteld. Om die reden is de definitieve
woonlastenontwikkeling nog niet aan te geven.

Portef.h.
Mariska ten
Heuw

Mariska ten
Heuw

Mariska ten
Heuw

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
j. Verordening toeristenbelasting 2021
k. Kwijtscheldingsverordening 2021

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

2. De raad voor te stellen de volgende verordening
vast te stellen en vanwege de aanlevering van
deze verordening op 14 oktober 2020 de
wethouder Financiën nu te mandateren om na
aanlevering de verordening namens het college te
accorderen en aan te bieden aan de
gemeenteraad:
l. Verordening onroerendezaakbelasting 2021
3. Onder voorbehoud van vaststelling door de
gemeenteraad van de Verordening
parkeerbelastingen 2021 het Aanwijzingsbesluit
betaald parkeren 2021 vast te stellen.
29-9-2020

A04

3128637 - Tweede
Beleidsrapportage
2020 (2e Berap)

29-9-2020

A05

3130816 Onderzoeksrapport IPR
Normag m.b.t.
afvalbegroting

De college van B&W adviseert de raad de volgende
besluiten te nemen:
1. in te stemmen met de Tweede
Beleidsrapportage 2020;
2. de begroting 2020 te wijzigen op basis van het
overzicht financiële afwijkingen met een totaal
voordelig saldo van € 1.900.000.
3. in te stemmen met de volgende in de
begrotingswijziging opgenomen mutaties in de
reserves:
a. Een verlaging van de dotatie reserve haven voor
een bedrag van € 44.750.
b. Een onttrekking uit de reserve haven van €
550.232 ten behoeve van de voorziening groot
onderhoud haven.
c. Een onttrekking uit de reserve grondexploitaties
van € 100.000 ten behoeve van de voorziening
i.v.m. Lange Wemen.
d. Een onttrekking uit de reserve
organisatieontwikkeling vanwege sluiten van de
herverdeling personeelskosten sociaal van €
43.269
4. Het instellen van een voorziening groot
onderhoud haven.
Het college besluit:
Het onderzoeksrapport van IPR Normag m.b.t. de
afvalbegroting met bijgaande raadsbrief aan te
bieden aan de gemeenteraad.
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Met de Tweede Beleidsrapportage 2020 rapporteert het college
tussentijds over de inhoudelijke en financiële ontwikkelingen bij de
uitvoering van de begroting 2020. Vóór deze Beleidsrapportage
was het begrote exploitatiesaldo € 21.000 positief.
Deze beleidsrapportage is een combinatie van de reguliere Tweede
Beleidsrapportage met een financieel voordeel van € 2.905.000 en
de financiële effecten van de Coronarapportage van € 1.005.000
nadelig. Daarmee is het totaaleffect van deze rapportage €
1.900.000 positief.
Na vaststelling van deze Beleidsrapportage is het verwachtte
exploitatiesaldo 2020 € 1.921.000 voordelig.

Mariska ten
Heuw

Extern bureau IPR Normag heeft een onderzoek uitgevoerd naar
de Hengelose afvalbegroting. In algemene zin concluderen de
onderzoekers dat Hengelo een relatief gunstige positie heeft ten
opzichte van de meeste andere Nederlandse gemeenten. Onze
afvalstoffenheffing is relatief laag en er wordt steeds minder
restafval ingezameld. Aandachtspunt is de toenemende
afhankelijkheid van de grondstoffenmarkt. Zo zien we ons
geconfronteerd met een forse tegenvaller op PMD. Daarnaast is de
lage stand van de voorziening een punt van zorg.

Bas van
Wakeren

Datum
29-9-2020

Nr.
A06

Onderwerp
3132046
subsidieplafond
herstelfond duurzame
wederopbloei
3128299 - Uitvoering
motie wederopbloei

Besluit
De raad voor te stellen voor de regeling
Herstelfonds Duurzame Wederopbloei een
subsidieplafond van € 500.000 vast te stellen.

29-9-2020

B01

29-9-2020

De subsidieregeling Herstelfonds duurzame
wederopbloei vast te stellen.

Via deze regeling willen we stichtingen en verenigingen uit Hengelo
die getroffen zijn door de Coronacrisis de mogelijkheid bieden een
subsidie aan te vragen.

Claudio
Bruggink

B02

3129224 Coronarapportage

De coronarapportage vaststellen en ter
kennisname aan de raad sturen.

persbericht volgt

Mariska ten
Heuw

29-9-2020

B03

3052911 Kredietaanvraag HvZ
Boekeloseweg
aanpalende infra

Het college wordt geadviseerd te besluiten:
1. Een krediet ter beschikking te stellen van €
1.200.000,- voor de uitvoering van de herinrichting
op basis van de bijgaande bestekstekening d.d. 218-2020.
2. Het krediet te verwerken in de eerstvolgende
herziening van de grondexploitaties en te dekken
middels de dekking die beschikbaar is voor de
grondexploitaties Hart van Zuid.
3. De hiertoe behorende begrotingswijziging 20069
vast te stellen.

In 2019 is het zuidelijk deel van de Laan Hart van Zuid
opengesteld. Met de aanleg van de Laan Hart van Zuid heeft de
Boekeloseweg tussen de Breemarsweg en de Wethouder
Kampstraat een andere functie gekregen. De Boekeloseweg is
oorspronkelijk ingericht als een uitvalsweg maar heeft nu de
functie van een woonstraat. Ook de Wethouder Kampstraat tussen
de Laan Hart van Zuid en de Boekeloseweg is geen doorgaande
weg meer voor gemotoriseerd verkeer waardoor de inrichting
gewijzigd moet worden. De aansluiting van de Ketelmakerij op de
Havenstraat wordt verbeterd. Het college stelt een krediet ter
beschikking voor deze herinrichting.
Met deze werkzaamheden worden de laatste infrastructurele
werkzaamheden van de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid
gerealiseerd.

Mariska ten
Heuw

29-9-2020

B04

3118759 Vaststellingsovereenko
mst afkoop bouwclaim
Agribo in Broek Noord

Aan te gaan met Agribo BV de bij dit besluit
behorende vaststellingsovereenkomst met de
onlosmakelijk daaraan verbonden
koopoveereenkomst.

Agribo heeft een bouwclaim in het Broek voor bouwkavels met een
grootte van elk 250 - 300 m2, tot een totaal van 4.000 m2. Door
de voortgang van het project bestaat er niet langer ruimte voor
levering van bouwgrond aan Agribo in Broek Noord. Partijen
hebben overeenstemming bereikt over een financiële compensatie.
Deze compensatie bestaat uit:
1. een financiële vergoeding groot € 90.121,-2. de verkoop door de gemeente van 3 percelen landbouwgrond
voor de koopprijs van € 9,50 per m2, totaal € 20.121,-3. een optierecht tot koop van een perceel landbouwgrond aan de
Bornsedijk tegen marktwaarde (€ 9,50 per m2).

Gerard Gerrits

De raad te informeren door middel van de bij dit
besluit behorende brief.

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

De koop van de landbouwgrond in Borne en de eventuele koop van
landbouwgrond aan de Bornsedijk zijn voor de gemeente
budgetneutraal. De overeengekomen grondprijs betreft de
marktwaarde. .
De kosten van de financiële vergoeding komen definitief ten laste
van de grondexploitatie Broek-Noordrand.
29-9-2020

B05

3126844 - Vaststellen
verordening
maatschappelijke
ondersteuning
gemeente Hengelo

het college besluit:
1. In te stemmen met de brief aan de Adviesraad
Sociaal;
2. de raad voor te stellen de verordening
maatschappelijke ondersteuning 2020 vast te
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De conceptverordening maatschappelijke ondersteuning 2020
heeft van 7 juli tot 24 augustus 2020 ter inzage gelegen. Er zijn
geen zienswijzen ingediend. Op advies van de Adviesraad Sociaal
is nog een verduidelijking toegevoegd met betrekking tot de
reikwijdte van het collectief vervoer.

Bas van
Wakeren

Datum

Nr.

Onderwerp
2020

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

stellen

29-9-2020

B06

3115400 - Verzoek om
extra aandacht-reactie
mbt gevolgen van de
coronacrisis voor de
jeugd

Het college besluit:
in te stemmen met de brief ter beantwoording van
het verzoek van de Adviesraad Sociaal Domein
omtrent aandacht voor jeugd

De Adviesraad Sociaal geeft geadviseerd om, in het bredere
verband van de Regio Twente, extra aandacht te hebben voor de
grote gevolgen van de corona-crisis op de jeugd in deze regio en
waar mogelijk de schade voor deze specifieke groep te beperken.
In een brief is aangegeven dat vanaf 1 september het grootste
deel van de JGZ-professionals weer voor de JGZ aan het werk is,
de inzet van de GGD in het onderwijs en is de Adviesraad
geïnformeerd over het Baas boven Baas-traject.

Claudio
Bruggink

29-9-2020

B07

3090088 - volmacht
aan gemeente
Enschede voor inkoop
ambulante hulp na
streettriage

Het college besluit:
1. De gemeente Enschede mandateren om
inkoopafspraken met AZT te maken voor de
uitvoering van bereikbaarheidsdienst en ambulante
zorg buiten kantoortijden voor de periode 1 juli
2020 t/m 31 december 2020.
2. Burgemeester Schelberg de volmacht laten
ondertekenen namens het college van Hengelo.

Op 1 januari 2019 is de pilot Streettriage gestart. Vanaf deze
datum rijdt een speciale ambulance op meldingen van personen
met acuut verward gedrag. Dit loopt tot op heden prima. De 14
Twentse gemeenten hebben het afgelopen anderhalf jaar
gezamenlijk passende opvanglocaties en ambulante begeleiding
gefaciliteerd voor inwoners die na Streettriage onder
verantwoordelijkheid van gemeenten bleken te vallen. De
ambulante begeleiding wordt geleverd door zorgorganisatie AZT.

Bas van
Wakeren

Het contract met AZT voor de ambulante begeleiding is afgelopen.
De huidige werkwijze wordt gecontinueerd tot het einde van dit
jaar. De gemeente Enschede maakt hiervoor regionaal de
inkoopafspraken. Burgemeester Schelberg machtigt Enschede om
dat namens ons te doen.
29-9-2020

B08

3120196 Raadsvragen over
nepcontainer

De raadsvragen van Lokaal Hengelo over de
keuzecontainer te beantwoorden middels
bijgevoegde concept antwoordbrief.

De fractie van Lokaal Hengelo heeft raadsvragen gesteld over de
keuzecontainer. Deze zijn door het college beatwoord.

Bas van
Wakeren

29-9-2020

B10

3118406 Raadsvragen over
intensivering
hondenbeleid

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

De PVV heeft schriftelijk vragen gesteld over de bordjes die
geplaatst worden bij de speelterreinen in de openbare ruimte. Op
deze bordjes staan de regels vermeld zoals die zijn neergelegd in
de APV (art. 2:57). Daarin staat dat de als zodanig ingerichte
speelplaatsen verboden terrein zijn voor honden. De PVV is van
mening dat de bordjes overbodig zijn en stelt daarover
aanvullende vragen.

Mariska ten
Heuw

Hoewel hondenbezitters geacht worden op de hoogte te zijn van de
regels, blijkt in de praktijk dat dit niet altijd bekend is en/of niet
altijd wordt opgevolgd.
Zowel de bijzonder opsporingsambtenaren van de afdeling
Regulering en Toezicht, als bewoners vragen regelmatig om deze
bordjes. Dit maakt de regels voor de hondenbezitters duidelijk en
maakt aanspreken gemakkelijker.
De PVV schrijft over ‘intensivering van beleid’. Het betreft hier
echter geen intensivering van beleid, maar zichtbaar maken van
geldende regels uit de APV.
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Datum
22-9-2020
1 week
niet
openbaar

Nr.
B08

Onderwerp
3126230 - Annotatie
(digitale) ALV VNG 25
september 2020

22-9-2020
1 week
niet
openbaar

---

3090809 - Bezwaar
tegen besluit
omgevingsvergunning
overkapping L.
Bouwmeestrstraat 128

22-9-2020
1 week
niet
openbaar

---

3011661 - Bezwaar
tegen besluit afwijzing
handhavingsverzoek
mbt bijgebouw Coba
Ritsemastraat 3a

Besluit
Het college besluit:
1. Instemmen met de bijgevoegde annotatie voor
de (digitale) Algemene Ledenvergadering van de
VNG op 25 november a.s. ;
2. Aan wethouder Claudio Bruggink de volmacht te
geven om conform de annotatie deel te nemen aan
de beraadslagingen en de stemmingen van de
digitale ALV van 25 november a.s.
het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.

het bezwaar gegrond te verklaren, het bestreden
besluit in te trekken en alsnog handhavend op te
treden en een proceskosten vergoeding toe te
kennen.

Aldus vastgesteld,
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Op 25 november a.s. vindt een (digitale) Algemene
Ledenvergadering plaats van de VNG. Op de agenda voor de ALV
staan onder andere de bekrachtiging van de uitslag van de
ledenraadpleging van juni en de uitvoering van eerder
aangenomen moties. Ook ligt een statutenwijziging voor.
Wethouder Claudio Bruggink neemt namens Hengelo deel aan deze
ledenvergadering en is gemachtigd namens Hengelo te stemmen.

Portef.h.
Sander
Schelberg

Bezwaarmakers is het niet eens met het besluit tot het verlenen
van een omgevingsvergunning voor het oprichten van een
carport/overkappen. De commissie stelt vast dat het college
terecht heeft geoordeeld dat het bouwwerk niet past binnen het
geldende bestemmingsplan, maar dat ook terecht is beoordeeld of
het bouwwerk kan worden vergund met toepassing van de
beleidsregels voor het afwijken van het bestemmingsplan. De
commissie is van oordeel dat het bouwwerk past binnen het
geldende beleid, en dat geen sprake is van onevenredige hinder
zodat het college terecht en op goede gronden de gevraagde
vergunning heeft verleend. De commissie adviseert het bezwaar
ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
Het college heeft conform dit advies besloten.
Bezwaarde is het niet eens met het afwijzen van een verzoek om
handhaving. Het verzoek om handhaving is afgewezen omdat dat
de overtreding als van geringe aard en ernst is aangemerkt
handhavend optreden in de vorm van het opleggen van een last
onder dwangsom in dit geval onevenredig werd geacht in
verhouding tot de daarmee te dienen belangen. De commissie voor
de bezwaarschriften heeft geadviseerd het bezwaar gegrond te
verklaren, alsnog handhavend op te treden. Er is in
overeenstemming met dit advies besloten. De overtreder kan er
voor kiezen het gebouw aan te passen zodat het een meter uit de
erfgrens staat. De overtreding kan ook worden opgeheven door het
gebouw uit te breiden tot op de erfgrens.

Gerard Gerrits

Sander
Schelberg

