
 
Schriftelijke vragen van de fractie van ProHengelo  ter voorbereiding op het debat 
over de Beleidsbegroting op 5 november 2019. 
 

1. We maken een nieuwe mobiliteitsvisie voor de stad met prioriteit aan de binnenstad 
met een integraal bereikbaarheidsplan Binnenstad (oa om bezoekers langer in de 
stad te houden). Vooruitlopend hierop is het parkeerplan vastgesteld. Wanneer is de 
mobiliteitsvisie klaar?  En het integraal bereikbaarheidsplan? 

2. Parkeerplaatsen opheffen om de kwaliteit van de openbare ruimte te versterken.  
Parkeren een onderdeel van de versterking van het winkelgebied. Is het verstandig 
om parkeerplaatsen op te heffen? Wat zijn de argumenten? 

3. De gemeente gekozen heeft voor een stadskantoor zonder voldoende 
parkeerplaatsen. Om overlast te voorkomen moeten bewoners kiezen voor een 
blauwe zone. Dit brengt extra kosten voor hen mee voor ontheffingen. Wat levert dit 
aan leges op. En kan dit lager? 

4. Wordt bij de verstrekking op grond van de WMO ingezet op duurzaamheid? Bv. scootmobiels 
uitlenen en weer innemen als iemand er geen gebruik meer van maakt? Worden er 2e hands 
scootmobiels uitgeleverd aan anderen? Is hier nog wat in te winnen?   

5. De leningen portefeuille tbv de sociale woningbouw drukt zwaar op de balans als het 
gaat om de berekening van de solvabiliteit. Ook de wethouder mag dit graag 
benadrukken. Is het college bereid om de onderzoeken of de leningen versneld 
kunnen worden afgebouwd? Wilt U de raad informeren wat hiervan de extra kosten 
zijn? 

6. Er is verontrusting bij deskundigen en liefhebbers over de uitdunning van de 
Hengelose kunstcollectie. Wij stellen U voor om de gemeenteraad bij te praten over 
dit onderwerp en bij dit gesprek ook externe belangstellenden uit de kunstsector te 
betrekken. Bent U bereid om dit voor te bereiden? 

7. Is het college bereid om voor komend plantseizoen en gebruik makend van het 
investeringsbudget voor extra groen in de binnenstad, een plan te maken voor de 
aanplant van 100 extra bomen in de binnenstad? Of heeft het college inmiddels een 
dergelijk plan gereed? 

8. Afval: er blijft een bedrag van 1,9 miljoen euro over op het budget voor de 
verwerking van ons afval (8,2 miljoen). Ook de reserves zijn meer dan voldoende 
blijkt uit de afbouw van de reserve-omvang. We kunnen daardoor het vaste tarief 
verlagen (goed voor de duurzaamheid) of de kosten per click (goed voor het 
tegengaan van zwerfvuil). Bent U hiertoe bereid? 

9. De gemeente Twenterand verdient naar eigen zeggen 4 ton per jaar op een relatief 
klein veld met zonnepanelen door het veld in eigendom te nemen en het beheer en 
onderhoud uit te besteden. Kan dit initiatief in Hengelo worden nagevolgd? 

10. De positie van Twence als duurzaamheidsontwikkelaar staat onder druk door de 
voorgenomen afkondiging van een importverbod op afval. Is bekend hoe Twence op 
deze dreiging gaat reageren? 

11. Blijft de gemeente in 2020 graffity verwijderen die de kwaliteit van de omgeving 
aantast? 

12. De omgeving van wkc Groot Driene wordt aangepakt. Wat is de tegenprestatie die de 
winkeliers gaan leveren en kan die in geld worden uitgedrukt? 



13. Worden er investeringen gedaan in de laagbouw van het voormalige gebouw van 
Edith Stein waarin nu de OSG gevestigd is? Hoe lang gaat de OSG hiervan gebruik 
maken? Weegt dit op tegen voorgenomen investering? 

14. Op grond van het speelplan is gericht worden speeltoestellen geplaatst. Hoeveel zijn 
er geplaatst, hoeveel gaan er nog komen en is e.a. conform het speelplan? 

15. Hoe kijkt het college aan tegen de komst van een nieuwe BIZ? Wat gaat het college 
doen om dit tot een succes te maken? 

16. Beleidsindicatoren: het aantal peuterplaatsen in voorschoolse voorziening en vve 
kindplaatsen waren werkelijk in 2018 waren 700 respectievelijk 200. Voor 2019, 
2020, 2021, 2022 en 2023 worden dezelfde aantallen begroot. Spoort dit met het te 
verwachten aantal kinderen in Hengelo over die jaren? 

17. Er is veel inzet op voorkomen onderwijsachterstanden in voorschoolse periode en 
primair onderwijs. Is er specifieke aandacht voor de ouders / verzorgers van de 
kinderen waarbij onderwijsachterstanden voorkomen moeten worden? Wat is 
motivatie om het sub-taakveld volwasseneneducatie p. 53 voor 2020 t/m 2023 voor 
eenzelfde bedrag (-28) te begroten? 

18. P. 69 taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie. Preventie: waarom zijn tieners 
/ jongeren met (beginnend) risicogedrag (drugs, drank, kleine criminaliteit, schulden, 
etc.) geen doelgroep? Op p. 70 rol Wijkracht bullet 3 wordt gezegd dat op 
vindplaatsen niet alleen meer gesignaleerd wordt maar ook direct ondersteuning op 
maat gegeven gaat worden. Ook preventieve activiteiten? Is dit een opdracht voor 
Wijkracht? Id er geld voor Wijkracht? 

19. P 72 subtaakveld 6.10.6 adviesraden. Van rekening 2018 (-405) via begroting 2019 (-
33) naar (-54) voor 2020 t/m 2023. Wat is  de reden van deze financiële terugloop? 

20.  De schoolgebouwen in Hengelo moeten verduurzamen. Wat er gebeurt er op dit 
moment binnen het openbaar onderwijs aan de verduurzaming van gebouwen? 

 
 
 
 

--------------------------------- 
 


