Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 1 december 2020
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
1-12-2020

Nr.
B01

Onderwerp
3155954 - Aansluiten
werkgeversvereniging
voor de
veiligheidsregio's

Besluit
Het college besluit:
De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen
tegen het voorstel tot oprichting van en aansluiting
bij de werkgeversvereniging van de
veiligheidsregio's.

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.
Sander
Schelberg

1-12-2020

B02

3096751 - Ruiling van
grond aan de
Fazantstraat met
Enexis

Het college besluit:
1. In te stemmen met de lichte ingreep in de
hoofdgroenstructuur, onder de voorwaarde dat de
bestaande eik tijdens de werkzaamheden van
deugdelijke bescherming wordt voorzien.
2. In te stemmen met de ruiling van gronden met
Enexis onder de voorwaarden en bepalingen zoals
opgenomen in de grondruilovereenkomst.

Aan de Fazantstraat/Bergweg ligt een transformatorstation. Deze
is te klein geworden voor de elektriciteitsvoorziening en moet
worden uitgebouwd. Voor de uitbreiding heeft Enexis meer grond
nodig van de gemeente. De extra benodigde grond ligt in de
hoofdgroenstructuur. In overleg met Enexis is gekeken naar de
mogelijkheid van uitruil van grond. Door uitruil van 29 m2 grond
kan Enexis de uitbouw realiseren. De gemeente krijgt op dezelfde
plek ook 29 m2 in eigendom. Omdat er op dezelfde locatie
evenveel groen terugkomt in de hoofdgroenstructuur kan het
college instemmen met de grondruil en de lichte ingreep in de
hoofdgroenstructuur.

Mariska ten
Heuw

1-12-2020

B03

3155514 Bestuursovereenkomst
Zorg, Veiligheid en
Straf (Twente)

Het college besluit:
In te stemmen met het aangaan van de
bestuursovereenkomst zorg, veiligheid en straf
(Twente)

Gemeenten dragen zorg voor het realiseren van passende zorg en
ondersteuning voor inwoners en zijn daarnaast verantwoordelijk
voor openbare orde en veiligheid. Steeds meer opgaven bevatten
zorg- en veiligheidsaspecten en vragen een integrale benadering
van ketensamenwerking. Daarom hebben samenwerkende partijen
een bestuursovereenkomst opgesteld.

Sander
Schelberg

1-12-2020

B04

3152410 Uitvoeringsregeling
Subsidie Voorschool
Hengelo 2021

Het college besluit:
De uitvoeringsregeling ‘subsidie Voorschool
Hengelo 2021’ vast te stellen met de daarbij
behorende bijlagen:
- Kwaliteitskader Hengelose Voorschool
- Ouderbijdragetabel 2021
- Verklaring geen recht op kinderopvangtoeslag
- Aanvraagformulier subsidie Hengelose Voorschool
2021
- Minimale kwaliteitseisen

Voor 2021 moet de uitvoeringsregeling subsidie Voorschool
Hengelo worden aangepast op de tarieven. Daarnaast is er een
aantal wetswijzigingen. Dit zorgt ervoor dat de uitvoeringsregeling
en het bijbehorende kwaliteitskader moeten worden aangepast.
Ouders betalen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage voor de
peuteropvang. De ouderbijdrage in 2021 is ook aangepast aan de
nieuwe tarieven. Ouders die beiden werken kunnen
kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst aanvragen. De extra
uren voor kinderen, die gebruik maken van voor- en vroegschoolse
educatie, blijven gratis.

Claudio
Bruggink

1-12-2020

B07

3156812 Raadsvragen over het
standplaatsenbeleid

De raadsvragen van de PVV over het
standplaatsenbeleid te beantwoorden middels
bijgevoegde antwoordbrief.

De fractie van de PVV heeft raadsvragen gesteld over het
standplaatsenbeleid. Deze zijn door het college beantwoord.

Gerard Gerrits
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Datum
1-12-2020

Nr.
B09

Onderwerp
3155327 Raadsvragen over
afvalbalie en camera's
milieu-eilanden

Besluit
De raadsvragen van de PVV over afvalbalie en
camera's milieu eilanden te beantwoorden middels
bijgevoegde concept antwoordbrief.

Publieksvriendelijke samenvatting
De raadsfractie van de PVV heeft vragen gesteld over de afvalbalie
en camera's milieu eilanden. Deze zijn door het college
beantwoord.

Portef.h.
Bas van
Wakeren

1-12-2020

B10

3142891 Raadsvragen over
watertappunten in de
wijken

Het college besluit middels bijgaande brief de
raadsvragen van BB over drinkwatertappunten te
beantwoorden.

Het college gaat mogelijkheden onderzoeken voor uitbreiding van
drinkwatertappunten op logische plekken in Hengelo.

Bas van
Wakeren

1-12-2020

B12

3156003 Raadsvragen inzake
Co-finaciering LEADER

Het college besluit om de raadsvragen van de
ChristenUnie te beantwoorden middels bijgevoegde
brief.

Op 13 november ontving het college van Christenunie Hengelo een
aantal vragen over de co-financiering van LEADER projecten.
Middels bijgaande brief beantwoordt het college deze raadsvragen.

Gerard Gerrits

24-11-2020
1 week
niet
openbaar

B02

3144117 Informerende brief
gemeenteraad over
onderzoek naar gebruik
rubbergranulaat

Het college besluit de bijgevoegde brief te
verzenden naar de raad.

De raad wordt via deze brief geïnformeerd over een lopend
onderzoek van het Openbaar Ministerie naar het gebruik van
infillmaterialen in kunstgrasvelden.

Claudio
Bruggink

Aldus vastgesteld,
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