BESLUITENLIJST

7 mei 2019

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 7 mei 2019 te 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: G.J. Eeftink
Aanwezig zijn de leden: N. Akfidan, F.W.G. Albek, M.J. ten Barge, mevrouw S. van den Beukel, M.S.B. Boers, mevrouw E. van der Brugh, H.E. Capelle, B. Carlak
(later), J.M.J. Daals, M.J.H. Elferink, J. Evers, O.J. Fiechter, mevrouw J.M.M. Freriksen, F. van Grouw, mevrouw M.J.J.T. Huis in 't Veld, S.M. Janssen, mevrouw A.B.E.G.
Kemperink, H. Koetsveld, mevrouw M.G.F. Luttikholt, mevrouw E.M. Mooijman, mevrouw B.F.M. Morskieft, V.H. Mulder, Mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw, F. Peters, J.J.H.
Rikkerink, P. Rillmann, mevrouw W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker-Olde Olthof, J. Scholten, J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok, mevrouw S. van
Wier-Koca, G.J.J. Vennegoor, W. Wiertsema, I. Yikilmaz, mevrouw C. van der Zweth-Maijer.
Afwezig is lid/zijn de leden: I. Cetinkaya
Aanwezig zijn de wethouders: C.F.M. Bruggink, G.G. Gerrits, mevrouw M.A. ten Heuw, B.G. van Wakeren
Afwezig is de wethouder/zijn de wethouders: n.v.t.

A
A01

ALGEMEEN
De Voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom.
Mededelingen: de heer Cetinkaya heeft zich afgemeld, de heer Carlak komt later.

A02

Vaststelling agenda
Ten behoeve van agendapunt D01 benoemt de voorzitter tot leden van de Stemcommissie de heer Carlak, de heer Boers en mevrouw Van der Brugh (tevens
voorzitter).
De heer Wiertsema verzoekt hamerstuk B02 als bespreekpunt D04 op te voeren.
Mevrouw Van den Beukel verzoekt hamerstuk B01 als bespreekpunt D03 op te voeren.


De heer Carlak (BurgerBelangen)

A03

Vragenkwartier
1. Vragen van de heer Wiertsema (ProHengel0) inzake parkeerplaatsen ambtenaren nieuwe stadskantoor, beantwoord door wethouder Bruggink.
2. Vragen van mevrouw Luttikholt (PvdA) inzake ‘de keet van Hengelo’, beantwoord door de burgemeester.
3. Vragen van mevrouw Luttikholt (PvdA) en mevrouw Morskieft (CDA) inzake de ontwikkelingen van twee cliëntenraden, beantwoord door wethouder Van
Wakeren.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
1. Wethouder Gerrits doet een mededeling inzake Hengelo Promotie.
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Agendanummer
D01
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VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT
Onderwerp
2341555 - Aanpassing convenant en
(her)benoemen leden Raad van
Toezicht OSG

Voorstel (zaak)
De raad besluit:
1. De leden van de Raad van Toezicht, mevrouw Mengerink, de heer
Frantzen en de heer Lindenberg te herbenoemen per 7 mei 2019;
2. De heer G.B.J. Raanhuis te benoemen tot lid van de Raad van Toezicht
van de OSG Hengelo per 7 mei 2019; en
3. Het vernieuwd convenant aan te gaan met de Stichting OSG Hengelo.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Namens de
Stemcommissie
deelt mevrouw
Van den Brug
mede dat er in
totaal 36 geldige
stembriefjes zijn
ingeleverd.
Met de volgende
stemverhouding
wordt het
voorstel
vastgesteld:
Mw. Mengerink
(24 eens, 11
oneens, 1 blanco)
Dhr. Frantzen (27
eens, 9 oneens)
Dhr. Lindenberg
(27 eens, 9
oneens)
Dhr. Raanhuis
(31 eens, 5
oneens).
Convenant
unaniem
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aangenomen.

De leden van de Stemcommissie en de griffier verlaten de vergadering om 20.43 uur en keren om 20.54 uur terug.

Agendanummer
D02

Onderwerp
2356536 - Aanvraag aanwijzing lokale
publieke media-instelling door Stg.
Lokale Omroep

Voorstel (zaak)
1) vast te stellen dat de lokale omroep voldoet aan de eisen die de Mediawet
2008 stelt:
2) De lokale omroep is een rechtspersoon naar Nederlands recht met
volledige rechtsbevoegdheid, t.w. een stichting.
a) De lokale omroep stelt zich ten doel op lokaal niveau de publieke
mediaopdracht uit te voeren door media-aanbod te verzorgen dat is
gericht op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die in de
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gemeente leven (art. 3 Statuten).
b) De lokale omroep heeft volgens artikel 11 van de statuten een orgaan
dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt
(programmabeleidbepalende orgaan).
c) Dit programmabeleidbepalende orgaan (PBO) is voldoende
representatief samengesteld.
3) een positief advies te geven aan het Commissariaat voor de Media over de
aanvraag van Stichting Lokale Omroep Hengelo voor aanwijzing als lokale
publieke media-instelling voor de gemeente Hengelo.
4) Het Commissariaat voor de Media op de hoogte te stellen van dit besluit
met bijgevoegde uitgaande brief.
Agendanummer
D03

Agendanummer
D04



Onderwerp
2338764 - Verordening
fractieondersteuning 2019

Voorstel (zaak)
De verordening fractieondersteuning 2019 vast te stellen.

Onderwerp
2337150 - Vaststellen Verordening
rechtspositie raads- en commissieleden
2019

Voorstel (zaak)
De Raad besluit:
de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vast te
stellen

Resultaat
vergadering
Aangehouden

Opmerkingen uit
de vergadering
Het raadsvoorstel
komt een
volgende
raadsvergadering
opnieuw op de
agenda, met een
aangepast
raadsadvies
waarin wordt
ingegaan op de
gevolgen van een
aanpassing die
door de fractie
van de CU is
voorgesteld

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.04 uur.
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