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Agenda-
nummer 

Onderwerp Afzender Afdoeningsvoorstel Resultaat vergadering 

IS01 2293960 - Verzoek om medewerking bij problematiek m.b.t. 
aankoop, staat van onderhoud en bestemming van pand 
Bruinsweg 32 

De Nije Stichting (Initiator) Aan de fracties zelf om te bepalen of/hoe dit op 
te pakken. Tevens in handen van het college 
stellen ter afdoening 

Vastgesteld 

IS02 2296950 - Inroeping van Nietigheid v.d. vernietigbare 
rechtshandeling v.d. WMO afkoop Regres Overeenkomsten 
2015–2016, 2017, 2018 

Smulders, MJ (Initiator) In handen van het college ter afdoening Vastgesteld 

IS03 2294591 - Vraagt aandacht voor brief van Stichting 
Letselschade en Gerechtigheid inzake dwaling bij het WMO 
Regres Convenant tussen VNG en VvV 

Stichting Letselschade en 
Gerechtigheid (Initiator) 

In handen van het college ter afdoening Vastgesteld 

IS04 2296977 - Verzoek om spoedige formele reactie op Inroepen 
nietigheid afkoop Wmo 

Berlimont CMC Consulting (Initiator) In handen van het college ter afdoening Vastgesteld 

IS05 2292111 - Verzoek nietigverklaring van 3 WMO overeenkomst 
Afkoop Regresrecht sinds 2015, vanweg falen en dwalen 

Berlimont CMC Consulting (Initiator) In handen van het college ter afdoening Vastgesteld 

IS06 2292226 - Voorstel inz. begrotingstekort woningbouw op 
sportvelden ihkv dorpsplan Beckum Oele 2017-2018 

Masterplan Beckum (Initiator) Actief gecommuniceerd met de raad; voor 
kennisgeving aannemen 

Vastgesteld 

IS07 2294759 - Verzoek om motie Almelo inzake lobby WMO en 
Jeugdzorg bij de gemeenteraad Hengelo in stemming te 
brengen 

SP Almelo (Initiator) Actief gecommuniceerd met de gemeenteraad; 
voor kennisgeving aannemen 

Vastgesteld 

IS08 2294653 - Evaluatie referendumverordening Gemeente Hengelo 
(2017) door Referendumcommissie 

Referendumcommissie Hengelo 
(Initiator) 

Agenderen voor een beeldvormende politieke 
markt 

Vastgesteld 

IS09 2291761 - Informerende raadsbrief met stand van zaken 
inkoop zorg en ondersteuning 2019 

College van burgemeester en 
wethouders van Hengelo (Betrokkene) 

Voor kennisgeving aannemen Vastgesteld 

IS10 2297048 - Voortzetten gratis openbaar vervoer voor 65+ College van burgemeester en 
wethouders van Hengelo (Betrokkene) 

Voor kennisgeving aannemen Vastgesteld 

IS11 2297028 - Evaluatie kunstgrasbeleid College van burgemeester en 
wethouders van Hengelo (Betrokkene) 

Agenderen voor bespreking in Politieke Markt Vastgesteld 

IS12 2296953 - Informerende brief over de eikenprocessierups College van burgemeester en 
wethouders van Hengelo (Betrokkene) 

Voor kennisgeving aannemen Vastgesteld 

IS13 2293333 – Antwoord op raadsvragen over Milieupassen 
bewoners Telgenflat 

College van burgemeester en 
wethouders van Hengelo (Betrokkene) 

Voor kennisgeving aannemen Vastgesteld 

IS14 2293775 - Antwoord op raadsvragen over ouderen die geen 
subsidie aanvragen 

College van burgemeester en 
wethouders van Hengelo (Betrokkene) 

Voor kennisgeving aannemen Vastgesteld 

IS15 2293776 - Antwoord op raadsvragen over dumpen grof vuil 
moet afgelopen zijn 

College van burgemeester en 
wethouders van Hengelo (Betrokkene) 

Voor kennisgeving aannemen Vastgesteld 

IS16 2293777 - Antwoord op raadsvragen, n.a.v. artikel in het 
Financieel Dagblad, over het inzamelen van plastic afval 

College van burgemeester en 
wethouders van Hengelo (Betrokkene) 

Voor kennisgeving aannemen Vastgesteld 
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IS17 2293778 - Antwoord op raadsvragen over mogelijkheid van 
onderzoek in Turkije naar verzwegen onroerend goed 
bijstandsgerechtigden 

College van burgemeester en 
wethouders van Hengelo (Betrokkene) 

Voor kennisgeving aannemen Vastgesteld 

IS18 2297031 - Antwoord op raadsvragen inz. gemeentelijke 
inspanning sanering asbestdaken 

College van burgemeester en 
wethouders van Hengelo (Betrokkene) 

Voor kennisgeving aannemen Vastgesteld 
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