Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 17 november 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
17-11-2020

Nr.
A01

Onderwerp
3144997 - Wijkaanpak
Twentekanaal
aardgasvrij

Besluit
Het college besluit:
1. Voor de woonwijk aan de noordzijde van het
Twentekanaal de ambitie uitspreken om na
vaststellen van WUP binnen 8 jaar aardgasvrij te
transformeren;
2. Voor het bedrijventerrein aan de noord- en
zuidzijde de ambitie uitspreken om na vaststellen
van het WUP binnen 8 jaar aardgasvrij-ready te
maken;
3. Middels een brief de provincie informeren over
deze ambitie als aanvulling op de
subsidieaanvraag.

Publieksvriendelijke samenvatting
De gemeente Hengelo heeft subsidie aangevraagd om voor het
gebied rondom Twentekanaal een wijkaanpak aardgasvrije wijken
te starten. Hiervoor moet een wijkuitvoeringsplan worden
opgesteld, waarin het alternatief voor aardgas wordt vastgesteld.
Ambitie van het college is om na vaststellen van het
wijkuitvoeringsplan de woonwijk binnen het gebied binnen 8 jaar
aardgasvrij te maken en het bedrijventerrein aardgas-ready.

Portef.h.
Claudio
Bruggink

17-11-2020

B02

3151904 - 3e
Verzamelwijziging
Beleidsbegroting 2020

De raad voor te stellen:

In de 3e 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

De 3e wijziging van de Beleidsbegroting vast te
stellen

17-11-2020

B03

3142280 Bekrachtigen
kasgeldleningen 2020

Het college besluit de volgende kasgeldleningen te
bekrachtigen:
- kasgeldlening d.d. 17-01-2020 van € 15 miljoen
met een looptijd van 39 dagen;
- kasgeldlening d.d. 26-03-2020 van € 20 miljoen
met een looptijd van 96 dagen;
- kasgeldlening d.d. 29-05-2020 van € 10 miljoen
met een looptijd van 32 dagen;
- kasgeldlening d.d. 30-06-2020 van € 10 miljoen
met een looptijd van 62 dagen.

Kasgeldleningen werden in 2020 conform de mandaatregeling
afgesloten zonder vooraf goedgekeurd te zijn door het college van
B&W.. Dit wijkt af van de bevoegdheden in het Treasurybesluit, dat
nog uit 2014 stamt en binnenkort wordt vernieuwd.
Dit besluit zorgt ervoor, dat de kasgeldleningen in 2020 niet als
onrechtmatig aangemerkt worden.

Mariska ten
Heuw

17-11-2020

B04

3141158 Goedkeuring
eindverantwoording
project Vormgeving
Terrassen

Het college besluit:
1. In stemmen met de eindverantwoording, zoals
die door de samenwerkende horecabedrijven is
aangeleverd
2. De gemeente Enschede verzoeken de subsidie
uit de Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente op de
maximale bijdrage ad €75.000,3. De samenwerkende horecabedrijven middels
bijgevoegde brief informeren over de voortgang
van de vaststelling.

De gemeente Hengelo is akkoord met de subsidieverantwoording
van het project Vormgeving Terrassen. Dit project is uitgevoerd in
de periode 2019-2020 .

Gerard Gerrits
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Onderwerp

Besluit

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

17-11-2020

B05

3145080 Raadsvragen over
aantijgingen tegen
boer G. ten Dam

Het college besluit:
De raadsvragen van raadslid Jansen over
aantijgingen tegen boer G. ten Dam te
beantwoorden met bijgaande brief

Raadslid Jansen heeft raadsvragen gesteld over zgn. aantijgingen
tegen een inwoner van Hengelo. Het college heeft deze vragen per
brief beantwoord.

17-11-2020

B06

3142795 - Raadsbrief
parkeren Bataafse
Kamp

Het college besluit:
1. In te stemmen met het aangepaste ontwerp
voor de Bataafse Kamp waarbij de eis van 40
parkeerplaatsen aan de zuidzijde van het gebouw
wordt verlaagd naar 35.
2. De Raad middels bijgaande brief te informeren
over de verkeersveiligheid van het ontwerp van de
Bataafse Kamp.

In het kader van de herontwikkeling van het Bataafse Kamp is een
ontwerp gemaakt van het nieuwe park en de omgeving. Hierbij zijn
ter compensatie van het verdwijnen van parkeerkoffers uit het
park extra parkeerplaatsen gepland in de straat Bataafse Kamp.
Enkele bewoners zijn het hier niet mee eens. Op basis van hun
bezwaar is het ontwerp aangepast.

Gerard Gerrits

17-11-2020

B07

3153500 - Raadsbrief
afval

Het college besluit:
De raad middels bijgevoegde raadsbrief te
informeren over actuele ontwikkelingen m.b.t
afvalinzameling.

Op 17 december 2019 heeft de raad een pakket van
serviceverhogende maatregelen vastgesteld, waaronder een
mobiel milieupark en voortzetting van de proef met de
voedselfiets. In een brief gaat het college op de voortgang. Tevens
wordt ingegaan op de eerste ervaringen met spoedeisende
bestuursdwang en op de te laatste stand van zaken m.b.t
berichtgeving in Tubantia over openen verzamelcontainers met
pascontrole

Bas van
Wakeren

17-11-2020

B08

3135318 - Convenant
Huis van Herstel

Het college besluit:
1. In te stemmen met het convenant Huis van
Herstel met bijbehorend Plan van aanpak en
daarmee als ketenpartner deel te nemen aan het
Huis van Herstel.
2. Om overeenkomstig de artikelen 4 ,5 en 6 van
het Convenant Huis van Herstel, een afgevaardigde
van een deelnemende gemeente te machtigen, om
inbreng te leveren en te adviseren in de
Stuurgroep en het Voorportaal Stuurgroep.

Om gedetineerden weer soepel en succesvol te laten terugkeren in
de samenleving starten Justitie, de reclasseringsorganisaties en de
Twentse gemeenten met het Huis van Herstel. Doelstelling is
minder recidive en een veiligere samenleving met minder
criminaliteit, minder slachtoffers en minder maatschappelijke
overlast. Herstel, continuïteit van zorg en begeleiding op maat
staan centraal, met als doel een delictvrije toekomst en daarmee
minder maatschappelijke kosten. De ketenpartners bekrachtigen
de samenwerking in het Huis van Herstel in een convenant. Het
college van de gemeente Hengelo besluit om het convenant te
ondertekenen.

Bas van
Wakeren

17-11-2020

B09

3137640 - Aanvraag
subsidie voor de inzet
van De Slinger
Hengelo, project
eenzaamheid bedrijven

Het college besluit:
Te besluiten de Slinger een subsidie te verlenen
van maximaal €7.500,- voor hun initiatieven in het
kader van de uitvoeringsnota "Eenzaamheid is iets
om te delen" gedurende de jaren 2020 en 2021.

Het college verstrekt een subsidie van €7.500,- aan de Slinger
voor hun initiatieven in het kader van bewustwording en
verminderen van eenzaamheid. Zij beginnen met een Webinar op
17 november 2020.

Bas van
Wakeren

17-11-2020

B11

3130699 Raadsvragen over
vervuiling PMD (plastic,
metalen verpakkingen
en drinkkartons)

De raadsvragen van de VVD beantwoorden middels
bijgevoegde conceptbrief.

De fractie van de VVD heeft raadsvragen gesteld over vervuiling
van PMD. Deze zijn door het college beantwoord.

17-11-2020

B12

3138350 Raadsvragen over

De raadsvragen van Lokaal Hengelo over de
fraudegevoeligheid van ORAC's af te doem middels

De raadsfractie van Lokaal Hengelo heeft vragen gesteld over de
fraudegevoeligheid van ondergrondse restafvalcontainers. Deze
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Bas van
Wakeren

Datum

Nr.

Onderwerp
fraudegevoelige
ondergrondse
restafvalcontainers
(orac's)

Besluit
bijgevoegde conceptbrief.

Publieksvriendelijke samenvatting
zijn door het college beantwoord.

Portef.h.

10-11-2020
1 week
niet
openbaar

A01

3139890 - Integraal
veiligheidsbeleid 2021
- 2024

De raad voor te stellen het integrale
veiligheidsbeleid 2021-2024 vast te stellen
De notitie doorontwikkeling gemeentelijk toezicht
vast te stellen.

Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Via de nota integrale
veiligheid 2021-2024 geeft de gemeente aan op welke wijze zij het
veiligheidsbeleid vorm en inhoud wil geven, welke doelstellingen
worden nagestreefd en welke concrete activiteiten de komende
jaren worden opgepakt.

Sander
Schelberg

10-11-2020
1 week
niet
openbaar

A03

3137918 - Lokale
woonagenda Hengelo

Het college besluit:
1. In te stemmen met de ontwerp Woonagenda
2021-2030 als partiële herziening van de
Woonvisie Hengelo 2016-2026 (met
identificatienummer (NL.IMRO.0164.SV0008-0201)
2. de raad te informeren via bijgevoegde brief;
3. de ontwerp Woonagenda 2021-2030 gedurende
6 weken voor een ieder ter inzage te leggen

Met de Woonagenda 2021-2030 geeft het college richting aan het
woningbouwprogramma voor de komende 10 jaar. De huidige
situatie op de woningmarkt vraagt om een aanpassing van de
Woonvisie 2016-2026. De focus voor woningbouw blijft op de
prioritaire gebieden Binnenstad en Hart van Zuid, maar er ontstaat
meer ruimte voor andere initiatieven, mits deze goed bijdragen
aan de gewenste ontwikkeling van de stad.

Bas van
Wakeren

10-11-2020
1 week
niet
openbaar

B04

3144571 - Parameters
grondexploitaties 2021

De Raad voor te stellen om voor de herziening van
de grondexploitaties per 1 januari 2021 de
volgende parameters vast te stellen:

Een belangrijk vertrekpunt voor de herziening van de
grondexploitaties betreft de vaststelling van de toe te passen
parameters (rente, kosten- en opbrengstenstijging) voor de
komende jaren. Deze parameters worden elk jaar door de
gemeenteraad vastgesteld. Voor de langere termijn is het
inschatten van deze parameters een opgave die met veel
onzekerheid is omgeven. We kiezen ervoor om de verwachte
inflatie voor de komende jaren hiervoor als uitgangspunt te
nemen, deze bedraagt (2%). De opbrengstenstijging voor 2021
wordt per vastgoedtype en per project en deelgebied in de
grondexploitaties verwerkt. Hierover wordt een apart besluit door
B&W genomen. Voor de langere termijn wordt, afhankelijk van het
marktsegment, gerekend met een opbrengststijging van jaarlijks
maximaal 2%.
Er is een bodembestedingsplan opgesteld voor 2020 waarin is
beschreven hoe de middelen uit de reserve bodemsanering
besteed zullen worden. Het college legt dit bestedingsplan aan de
raad voor.

Mariska ten
Heuw

Het college stelt de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning
2020 vast.

Bas van
Wakeren

1. De rente te stellen op 1,8% met uitzondering
van de projecten De Veldkamp, de Hemmelhorst
en XL Business Park.
2. Voor zover geen specifieke contractuele
afspraken op projectniveau gelden, de kosten- en
opbrengstenstijging te bepalen conform de tabel
die vermeld is in het college-advies.

10-11-2020
1 week
niet
openbaar

B06

2024296 Bestedingsplan bodem
en ondergrond

De raad voor te stellen het bodembestedingsplan
2020 vast te stellen.

10-11-2020
1 week
niet
openbaar

B12

3135713 - Vaststellen
beleidsregels
maatschappelijke
ondersteuning 2020

1. Vaststellen van de Beleidsregels
maatschappelijke ondersteuning 2020
2. De Adviesraad Sociaal conform bijgevoegd
concept beantwoorden
3. De beleidsregels bekend maken in de
gemeenteadvertentie
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Claudio
Bruggink

Aldus vastgesteld,
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