Openbare besluiten
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo
dinsdag 26 januari 2021
Aanwezig:

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

Afwezig:
Datum
26-1-2021

Nr.
A02

Onderwerp
3181085 - Voortzetting
samenwerkingsovereen
komst WTC Twente

Besluit
Het college besluit:
-In te stemmen met het verbinden van
voorwaarden zoals opgenomen in de
samenwerkingsovereenkomst (onder meer
vestiging WTC in Hart van Zuid) aan de
voortzetting van de jaarlijkse founding father
bijdrage ter grootte van € 50.000,- voor een
periode van 4 jaar (2021 tot en met 2024).
-In te stemmen met voortzetting van het voor
eigen rekening nemen van de jaarlijkse
licentiekosten voor een periode van 4 jaar (2021
tot en met 2024) ad. $ 12.500,- per jaar (circa €
10.400,-).
-In te stemmen met het Plan van Aanpak WTC,
“Van missie naar impact”, 2021 - 2024 (bijlage 1)
en de reactie op de aanvullende vragen (bijlage 2)
waarvan de essentie is het vergroten van de omzet
door nieuwe omzet genererende activiteiten op
basis van een verbeterde bedrijfsvoering.
-Het aangaan van de overeenkomsten:
samenwerkingsovereenkomst, de sublicentieovereenkomst en de sub-sub
licentieovereenkomst.
-Inzake de achtergestelde lening ad. € 500.000,m.i.v. 1.1.2025 een jaarlijkse rentevoet in rekening
te brengen bij het WTC welke gelijk is aan de dan
geldende rente van de index Nederland 10 jaar
(INDNL10Y) vermeerderd met een vaste risico
opslag van 150 basispunten. Deze rente blijft 10
jaren lang gelijk en wordt bij een resterende
schuldrest op 31-12-2034 opnieuw voor de
komende 10 jaren bepaald.
-Inzake de achtergestelde lening ad. € 500.000 in
2024 in overleg te treden met het WTC om een
aflossingsplan hiervoor op te stellen.
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Publieksvriendelijke samenvatting
In 2009 is de Stichting WTC Twente opgericht met het doel het
WTC meer bekendheid te geven in de regio en diensten op te
starten die het Twentse bedrijfsleven kunnen ondersteunen bij hun
internationalisering. Bij de oprichting zijn tussen de gemeente
Hengelo, de Stichting WTC Twente en de Stichting WTC Twente
Business Club overeenkomsten gesloten over exploitatie,
samenwerking en het niet-exclusieve gebruiksrecht van
handelsnamen en dienstmerken van de World Trade Centers
Association (WTCA).
Deze overeenkomsten dienen nu voor een nieuwe periode van vier
jaren aangegaan te worden, ingaande 1 januari 2021, met
bijbehorende voorwaarden. De voorwaarden die worden verbonden
aan de nieuwe samenwerkingsovereenkomst en aan de founders
bijdrage zijn in lijn met de kaders die de raad in 2014 heeft
meegegeven.

Portef.h.
Gerard Gerrits

Datum

Nr.

Onderwerp

Besluit
-In te stemmen met het verzoek (bijlage 11) van
de Stichting WTC Twente om subsidie toe te
kennen voor de periode 2021-2024 ad. € 50.000,per jaar. De Stichting WTC Twente met
bijgevoegde subsidiebeschikking (bijlage 6) te
informeren over dit besluit.

Publieksvriendelijke samenvatting

Portef.h.

-Mogelijkheden te verkennen om een collegelid af
te vaardigen als deelnemer in de Klankbordgroep
WTC.
26-1-2021

B01

3181937 - Verordening
tot 2e wijziging van de
Verordening
precariobelasting 2020

Het college besluit:
De raad voor te stellen de 'Verordening tot 2e
wijziging van de Verordening precariobelasting
2020' vast te stellen.

Met deze 2e wijziging van de Verordening precariobelasting 2020
komt het tarief voor terrassen te vervallen. Dit om de door corona
hard getroffen horeca ondernemers voor dit onderdeel financieel te
ontzien.

Mariska ten
Heuw

26-1-2021

B02

3182206 - Instemmen
met het
Uitvoeringsplan
Werkplein Twente
2021.

Het college besluit:
In te stemmen met het Uitvoeringsplan Werkplein
Twente 2021.

Werkplein Twente is een netwerkorganisatie van de 14 Twentse
gemeenten en het UWV, waarbij actief wordt samengewerkt met
SW-organisaties, onderwijsinstellingen en werkgevers. Werkplein
Twente brengt vraag en aanbod naar arbeid samen voor heel
Twente. In het Uitvoeringsplan 2021 is vastgelegd welke resultaten
(met name plaatsingen van werkzoekenden op vacatures) en
dienstverlening het Werkplein levert voor de deelnemende
gemeenten en UWV. Vanaf 2021 is het wettelijk verplicht dit
Uitvoeringsplan vast te stellen in de college’s.

Mariska ten
Heuw

26-1-2021

B03

3164640 Decembercirculaire
2020 gemeentefonds

Het college besluit:
1. In te stemmen met de raadsbrief
‘Decembercirculaire 2020 gemeentefonds’;
2. De mutaties voor 2020 verwerken in de
Jaarstukken 2020 en de niet bestede (extra)
Coronacompensaties voor 2020 te reserveren bij
het bestemmingsvoorstel van de Jaarstukken
2020;
3. De mutaties voor 2021 e.v. verwerken in een
verzamelbesluit tot wijziging van de
Beleidsbegroting 2021-2024.

De ontwikkelingen op basis van de decembercirculaire 2020 laten
voor het boekjaar 2020 een positief effect zien op de
gemeentefondsuitkering van circa € 685.000. Voor € 193.000
wordt de hogere gemeentefondsuitkering 2020 veroorzaakt door
reguliere mutaties. Het overige deel (€ 492.000) betreft de
Corona-compensaties in het gemeentefonds voor met name het
aanvullend sociaal pakket en de meerkosten Wmo en Jeugd. De
mutaties voor de uitkeringsjaren 2018 tot en met 2020 kunnen
niet in de begroting voor 2020 worden gewijzigd, maar worden
verwerkt in de Jaarstukken 2020. Via het bestemmingsvoorstel bij
de Jaarstukken wordt voorgesteld de extra middelen voor het
aanvullend pakket re-integratie, gemeentelijk schuldenbeleid,
bijzondere bijstand en de compensatie voor quarantainekosten te
reserveren. Door de late beschikbaarheid van deze middelen door
het rijk zijn deze nog niet werkelijk besteed in 2020.

Mariska ten
Heuw

Voor de periode 2021-2024 is het jaarlijks financieel effect €
28.000 oplopend tot € 81.000 voordelig. Dit verschil wordt
veroorzaakt door reguliere mutaties. Daarnaast verstrekt het rijk
in het jaar 2021 ruim € 2 miljoen aan Corona-compensaties in het
gemeentefonds voor het aanvullend sociaal pakket, de lokale
culturele infrastructuur en aanvullende middelen voor het
organiseren van de Tweede Kamerverkiezingen. Deze middelen
houden we ook achter de hand voor deze onderdelen. De mutaties
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voor 2021 en verder worden bijgesteld door middel van een
wijziging op de Beleidsbegroting 2021-2024.

Portef.h.

26-1-2021

B04

3156076 - Vaststellen
beleidsregels reintegratie

Het college besluit:
1. De Beleidsregels Re-integratie in concept
vaststellen
2. De Beleidsregels Re-integratie 6 weken ter
inzage leggen
3. Te bepalen dat bij het uitblijven van
inspraakreacties na ommekomst van de
inspraakperiode de beleidsregels definitief zijn
vastgesteld.

Het college van B en W heeft de Beleidsregels re-integratie in
concept vastgesteld.
Deze regels geven aan:
- op welke wijze het college invulling geeft aan beschut werk, de
volgorde van plaatsing bepaalt en omgaat met de wachtlijst
beschut werk;
- op welke wijze het college invulling geeft aan het verstrekken
van meeneembare voorzieningen;
- hoe het college ondersteuning naar werk verleent aan nietuitkeringsgerechtigden.
De Beleidsregels re-integratie zijn in te zien via
www.hengelo.nl/terinzage
Tijdens de inzage termijn kunnen burgers en organisaties
schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van B
en W.

Mariska ten
Heuw

26-1-2021

B05

3173364 Herinrichting Elsbeek

Het college besluit:
1. In te stemmen met een bijdrage van €
330.000,-- aan het waterschap Vechtstromen voor
de herinrichting van de Elsbeek tussen de
Koekoeksweg en de Oude Molenweg;
2. Hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van
€ 330.000,-- waarvan een bedrag van € 223..000,- benodigd is voor de grondtransacties en €
107.000,-- voor civiele werkzaamheden;
3. Dit krediet te dekken middels de voorziening
riolering. In het Gemeentelijk Rioleringsplan 20182022 is hier rekening mee gehouden;
4. De raad middels de bijgevoegde brief te
informeren over de herinrichting van de Elsbeek;
5. De afhandeling van de grondtransacties voor de
realisering van dit plan te mandateren aan het
afdelingshoofd Projecten, Vastgoed en Grondzaken
voor zover deze transacties passen binnen het
budget voor verwerving van € 223.000,--.
6. In te stemmen met de ingreep in het
hoofdgroenstructuur.

De Elsbeek tussen de Koekoeksweg en de Oude Molenweg kent
een aantal knelpunten met betrekking tot beheer en onderhoud.
Tevens is het gebied gevoelig voor wateroverlast bij hevige buien.
Om deze problemen op te lossen wordt dit deel van de beek
opnieuw ingericht. Het beekprofiel wordt verruimd en er wordt een
nevengeul aangelegd. Hierdoor ontstaat extra bergingscapaciteit.
Ook wordt een wandelpad door het gebied gerealiseerd. Om de
groenstructuur te versterken is gekozen voor een breed
assortiment aan inheemse beplanting die bijdraagt aan vergroting
van de biodiversiteit. Waar groen verdwijnt vindt gelijkwaardige
compensatie plaats en zelfs uitbreiding.
Met omwonenden heeft een intensief participatieproces
plaatsgevonden. Dit zorgvuldige proces heeft geleid tot een breed
gedragen ontwerp.
Voor realisering van het plan worden door de gemeente gronden
verworven van Welbions , waterschap Vechtstromen en een aantal
particuliere aangrenzende bewoners.
In de herinrichtingskosten wordt van de gemeente een bijdrage
gevraagd door het waterschap van € 330.000,--. Het college van
burgemeester en wethouders heeft hiermee ingestemd.
Naar verwachting beginnen de werkzaamheden in april 2021 en
worden deze afgerond in het najaar van 20121.

Mariska ten
Heuw

26-1-2021

B06

3169400 Raadsvragen over
situatie perceel
Nijhuisbinnenweg 16

De raadsvragen van Lid Janssen beantwoorden
middels bijgaande brief.

Door Lid Janssen zijn raadsvragen gesteld over de situatie op het
perceel Nijhuisbinnenweg 16. Het college heeft de vragen middels
bijgaande brief beantwoord.

Sander
Schelberg

26-1-2021

B07

3184640 Raadsvragen over
situatie huisvesting

het college besluit:
De schriftelijke vragen van lid Janssen via
bijgevoegde brief te beantwoorden

door lid Janssen zijn schriftelijke vragen gesteld over de toewijzing
van woningen aan statushouders. het college heeft deze vragen
per brief beantwoord.

Bas van
Wakeren
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Portef.h.

26-1-2021

B09

3185033 Beantwoording
openstaande vragen
woonagenda na
politieke markt

het college besluit:
de openstaande vragen naar aanleiding van de
politieke markt over de woonagenda te
beantwoorden via bijgevoegde brief

Op 15 december 2020 was er een politieke markt over de
woonagenda. Niet alle vragen konden tijdens de bijeenkomst
worden beantwoord. Afgesproken is de vragen schriftelijk te
beantwoorden.

Bas van
Wakeren

26-1-2021

B10

3184963 - Boardletter
PWC ten behoeve van
de Raad

Het college besluit:
In te stemmen met de reactie op de Boardletter
van PWC aan de leden van de werkgroep
Accountancy.

Jaarlijks voert de accountant een interim controle uit binnen de
gemeente Hengelo. Tijdens deze controle worden de processen van
de gemeente Hengelo beoordeeld. De uitkomsten van deze
controle worden vastgelegd in de een boardletter en aangeboden
aan de werkgroep accountancy van de raad. Deze boardletter
wordt vergezeld met een reactie namens het College van B&W.

Mariska ten
Heuw

19-1-2021

---

3149839 - Bezwaar
tegen besluit
verplaatsen schutting
Curiestraat

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

Bezwaarden zij het niet eens met het opleggen van een last onder
dwangsom tot het verwijderen van een schutting met poort en
bestrating uit het gemeentelijk plantsoen.
De commissie voor de bezwaarschriften is van oordeel dat er
sprake is van een overtreding en dat er geen redenen zijn om af te
zien van handhavend optreden. De commissie heeft daarom
geadviseerd het bezwaar ongegrond te verklaren en het bestreden
besluit te handhaven. Er is in overeenstemming met dit advies
besloten.

Sander
Schelberg

Aldus vastgesteld,

Pagina 4 van 4

