Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 6 oktober 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
6-10-2020
08:00

Nr.
A02

Onderwerp
3122823 Toestemming vormen
van en doteren aan
reserves Bibliotheek

Besluit
In te stemmen met het verzoek van de Bibliotheek
voor het vormen van de reserves 100-jarig
jubileum (voor 2018) en zelfbediening,
automatisering en transportmiddelen (voor 2019)

Publieksvriendelijke samenvatting
Ten behoeve van de vaststelling van de subsidies van 2018 en
2019 besluit het college toestemming te verlenen aan de
Bibliotheek voor het vormen van de volgende
bestemmingsreserves: het 100-jarig jubileum (2018), voor
zelfbediening, automatisering en transportmiddelen (2019).

Portef.h.
Bas van
Wakeren

6-10-2020
08:00

B01

3124445 Raadsvragen over
betaalbare woningen in
Hengelo

het college besluit de vragen van de PvdA over
betaalbare woningen in Hengelo te beantwoorden
via bijgevoegde brief.

Door de fractie van de PvdA zijn vragen gesteld over betaalbare
woning in Hengelo. Het college beantwoord deze vragen per brief.

Bas van
Wakeren

6-10-2020
08:00

B03

3101164 Collegevoorstel
transitieperiode
LEADER

Het college besluit om kennis te nemen van het
jaarverslag 2019, de intentieverklaring 2021-2022
te ondertekenen en bij te dragen aan de cofinanciering van samenwerkingsprojecten in het
kader van de transitieperiode Leader 2021-2022.

Het college van burgemeester- en wethouders heeft in het kader
van de transitieperiode LEADER besloten om kennis te nemen van
het jaarverslag 2019, de intentieverklaring voor de transitieperiode
2021-2022 te ondertekenen en om bij te dragen aan de cofinanciering van samenwerkingsprojecten.

Gerard Gerrits

Hierdoor spreekt de gemeente de intentie uit om de komende twee
jaar op projectbasis co-financiering beschikbaar te stellen voor
LEADER-projecten in het buitengebied.
6-10-2020
08:00

B05

3130854 - Definitief
besluit:
procedureregeling
HR21

Het college besluit de procedureregeling HR21 vast
te stellen.

In juli heeft het college besloten het huidige
functiewaarderingssysteem van de gemeente Hengelo te
vervangen door HR21. Voor de invoering en het gebruik van HR21
moet een procedureregeling worden vastgesteld. Deze regeling
vormt het juridisch kader voor het beschrijven en waarderen van
functies. Door middel van dit besluit wordt de regeling
vastgesteld.

Claudio
Bruggink

29-9-2020
1 week
niet
openbaar

A01

3120698 Beleidsbegroting 20212024

De raad voor te stellen:
1. De Beleidsbegroting 2021-2024 vast te stellen.
2. Het programmaplan, bestaande uit de
programma’s, als beleidsinhoudelijk kader vast te
stellen.
3. Het college van burgemeester en wethouders
voor het jaar 2021 te machtigen tot het uitvoeren
van het programmaplan.
4. Voor het jaar 2021 de lasten en baten per
programma, inclusief de mutaties in de reserves,
als financieel kader vast te stellen; het
autorisatieniveau van programma 6 Sociaal domein

Het college van burgemeester en wethouders heeft de
Beleidsbegroting 2021-2024 vastgesteld en aangeboden aan de
gemeenteraad. De gemeenteraad bespreekt dit volgens
verwachting op 19 oktober tijdens een politieke markt en neemt op
4 november a.s. een besluit.

Mariska ten
Heuw
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De Beleidsbegroting is een uitwerking van de Kadernota 20212024 en geeft een overzicht van de plannen voor de komende
jaren en de financiële stand van zaken.
De gemeente slaagt erin om de komende jaren de begroting
structureel op orde te hebben, met een algemene reserve boven
het gewenste niveau. Daarmee kunnen eventuele tegenvallers als

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
uit te splitsen in de deelprogramma’s:
a) Taakvelden 6.1 en 6.2;
b) Taakvelden 6.3, 6.4 en 6.5;
c) Taakvelden 6.6, 6.71, 6.72, 6.81 en 6.82.
5. De subsidieplafonds voor het jaar 2021 vast te
stellen;
6. De lobby naar de VNG en het rijk voortzetten
om voldoende financiële rijksmiddelen te
ontvangen voor zowel de bestaande dan welk
nieuwe taken die we als gemeente moeten
uitvoeren;
7. De lobby naar het rijk voorzetten om een
realistische vergoeding voor alle uitgaven en
gederfde inkomsten als gevolg van de Coronacrisis
gecompenseerd te krijgen;
8. De lobby naar het rijk en de provincie
voortzetten om de gemeenten in deze tijden
tegemoet te komen om het stringente financieel
toezichtkader te versoepelen om zowel de
structurele dan wel incidentele effecten als gevolg
van de Coronacrisis voorlopig incidenteel op te
kunnen vangen;
9. De extra structurele (financiële) gevolgen van de
Coronapandemie in de begroting 2021 en verder te
verwerken in de 1e Beleidsrapportage 2021 en de
Kadernota 2022-2025.

Publieksvriendelijke samenvatting
gevolg van (de nasleep van) de Coronacrisis tijdelijk mee worden
opgevangen.
Met een begrotingsomzet in 2021 van bijna € 315 miljoen is de
gemeente in staat om veel ambities en activiteiten uit te voeren.
De basis daarvoor is vastgelegd in de Kadernota 2021-2024 door
de visie op lange termijn: ‘Hengelo, stad van verbinding’: samen
leven, samen werken. De gemeente Hengelo blijft investeren in
een aangenaam, duurzaam en sociaal Hengelo. In de
Beleidsbegroting is dit verder uitgewerkt en geconcretiseerd.

Portef.h.

De tarieven voor de afvalstoffenheffing voor 2021 worden op een
later tijdstip vastgesteld, zodat in de begroting geen inzicht kan
worden gegeven van de totale woonlasten (OZB, riool- en
afvalstoffenheffing) in 2021.

29-9-2020
1 week
niet
openbaar

B09

3126537 - Voorstel
contractering
leerroutes inburgering,
inkoop, financiering,
uitvoering

Het college besluit:
1. In te stemmen met het meervoudig onderhands
aanbesteden van de leerroute-B1 en de
onderwijsroute.
2. In te stemmen dat de gemeente Enschede het
inkoopproces voor de B1 en onderwijsroute
Inburgering ter hand neemt voor de gemeente
Hengelo en daarmee tevens de gemeenten
Haaksbergen en Borne. De formele effectuering zal
plaatvinden in een nog te formuleren besluit.
3. In te stemmen met het organiseren van de Zroute op sub regionaal of (boven)lokaal niveau.

Op 1 juli 2021 komt er een nieuwe inburgeringswet. Gemeenten
krijgen meer taken en moeten zich goed voorbereiden. Een van die
taken is zorgen dat inburgeraars een taalroute kunnen volgen die
bij hun capaciteiten past. Taal is belangrijk om mee te kunnen
doen in de samenleving. Er zijn drie routes. De Twentse
gemeenten werken aan de inkoop van die routes.

Mariska ten
Heuw

22-9-2020
1 week
niet
openbaar

B03

3102244 - Advies van
de adviescommissie
Beeldende Kunst en
Vormgeving
stimuleringsregeling
BKV 2020 voorleggen
aan college

Het college besluit:
1. Het advies van de commissie Beeldende Kunst
te volgen en het beschikbare budget te verdelen
zoals geadviseerd.
2. De bedragen ten laste brengen van de post
subsidie aanjaagbudget Beeldende Kunst en
Vormgeving 2020.
3. De raad via bijgevoegde brief informeren over
het besluit.
4. De uitvoering van deze beslissing op te dragen

De adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving heeft in het
kader van de stimuleringsregeling BKV (tweede ronde) 13
aanvragen beoordeeld.
De commissie heeft het college geadviseerd 7 aanvragen te
honoreren en de bijbehorende subsidie te verlenen. Het college
heeft het advies integraal overgenomen.

Bas van
Wakeren
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Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
aan de sectormanager Sociaal.

Publieksvriendelijke samenvatting

29-9-2020
1 week
niet
openbaar

---

3121213 - Bezwaar
tegen beschikking
bestuursdwang afval

Het bezwaarschrift, in overeenstemming met 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.

29-9-2020
1 week
niet
openbaar

---

3120012 - Bezwaar
tegen besluit illegaal
dumpen afval

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

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.

29-9-2020
1 week
niet
openbaar

---

3104838 - Bezwaar
inzake de officiële
waarschuwing wegens
overtreding van de
Opiumwet

Het bezwaar, in overeenstemming met het advies
van de commissie voor de bezwaarschriften, nietontvankelijk te verklaren en het verzoek om
vergoeding van proceskosten af te wijzen.

Bezwaarde is het niet een met het opleggen van een waarschuwing
op grond van het Damoclesbeleid in verband met hennepteelt in
een woning. Het bestreden besluit is niet aan bezwaarde gericht en
hij heeft daarbij ook geen procesbelang, daarom heeft de
commissie geadviseerd het bezwaar niet ontvankelijk te verklaren.
Er is in overeenstemming met dit advies besloten.

29-9-2020
1 week
niet
openbaar

---

3100088 - Bezwaar
tegen schriftelijke
waarschuwing i.v.m.
overtreding Opiumwet

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

Bezwaarde is het niet eens met het geven van een waarschuwing
op grond van het Damoclesbeleid in verband met hennepteelt in
een woning. Bezwaarde betwist de feiten niet. Naar het oordeel
van de commissie voor de bezwaarschriften heeft de burgemeester
terecht geoordeeld dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die
afwijking van het beleid rechtvaardigen. De commissie heeft
daarom geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren. Er is in
overeenstemming met dit advies besloten.

29-9-2020
1 week
niet
openbaar

---

3040969 - Bezwaar
tegen besluit
inhoudende verbeuren
dwangsom en opleggen
nieuwe hogere last
onder dwangsom
prostitutie zonder
vergunning

Het bezwaar, overeenkomstig het advies van de
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te
verklaren, het bestreden besluit te handhaven en
het verzoek om een proceskostenvergoeding af te
wijzen, omdat het bestreden besluit niet is
herroepen.

Bezwaarde is het niet eens met het opleggen van een last onder
dwangsom tot het staken van een prostitutiebedrijf zonder
vergunning. Bezwaarde voert aan dat de opgelegde last onder
dwangsom disproportioneel hoog is en dat de feiten die zijn
geconstateerd niet kunnen leiden tot de conclusie dat sprake is
geweest van bedrijfsmatige exploitatie van een seksinrichting.
De commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel dat de
burgemeester terecht heeft geoordeeld dat er sprake is van een
overtreding en dat de opgelegde dwangsom proportioneel is. Er is
overeenkomstig het advies van de commissie voor de
bezwaarschriften, besloten het bezwaar ongegrond te verklaren.
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Portef.h.

Aldus vastgesteld,
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