BESLUITENLIJST

18 april 2017

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 18 april 2017 te 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: G.J. Eeftink
Aanwezig zijn de leden: N. Akfidan (later), F.W.G. Albek, E. Alkema, M.J. ten Barge, mevrouw E. van der Brugh, A.G. Bruinsma, I. Çetinkaya, mevrouw J.M.J.
Doornbos-Geerdink, H. van Doren, J.L. Evers, O.J. Fiechter, F. van Grouw, M. Hollander, S.M.A. Horsthuis, L.F.M. Janssen, G. Knegt, H. Koetsveld, mevrouw E.M. Kok,
R.G. Kok, mevrouw M.J.G.F. Luttikholt, V.H. Mulder (later), W. Mulder, mevrouw M.J.H.M. Muller, mevrouw B. Nijland, F. Peters, mevrouw I.C. Postma-Horstman, J.J.H.
Rikkerink, M.A. van Rossum, mevrouw M.B. Rouwet-Smits, mevrouw H. Steen-Klok, B.J. van Veen, mevrouw K. Veneberg, G.J.J. Vennegoor, J.H. Vis, B.C. van
Wakeren, W. Wiertsema, I. Yikilmaz.
Afwezig is lid/zijn de leden: n.v.t.
Aanwezig zijn de wethouders: J. Bron, C.F.M. Bruggink, M.J.H. Elferink, mevrouw M.A. ten Heuw
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: geen.

A02

Vaststelling agenda
De voorzitter verzoekt om het voorstel Voorbereidingsbesluit Steenbakkersweg 25 te agenderen. De raad stemt hiermee unaniem in, en het voorstel wordt
toegevoegd onder agendapunt D01.
De voorzitter verzoekt om het voorstel Benoeming raadsleden in diverse functies te agenderen. De raad stemt hiermee unaniem in, waarna het voorstel wordt
toegevoegd als agendapunt D02.
Aldus wordt de agenda gewijzigd vastgesteld.
Als leden van de stemcommissie t.b.v. agendapunt D02 wijst de voorzitter aan: de heer Janssen (Lokaal-Hengelo), de heer Van Veen (CDA) en mevrouw Kok
(VVD) –tevens voorzitter. De stembriefjes worden uitgedeeld.

A03

Vragenkwartier
Er zijn geen vragen aangekondigd.

A04

Bestuurlijke actualiteit
Er zijn geen mededelingen.

A05

Afscheid van de heer Theunissen (GroenLinks)
Na de toespraak van de voorzitter en het dankwoord van de heer Theunissen wordt de vergadering korte tijd geschorst.
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Om 19.44 uur voegt de heer Akfidan (CDA) zich bij de vergadering.
Om 19.50 uur verlaten de leden van de stemcommissie in gezelschap van de griffier de vergadering.

C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01-M01



Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
•
Om het geld dat vrijkomt door de beëindiging van het project 'wonen
boven winkels' opnieuw in te zetten voor wonen boven en in winkels in de
binnenstad.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 10 stemmen
voor van Pro
Hengelo, Lijst
Horsthuis,
GroenLinks en
BurgerBelangen
en 26 stemmen
tegen, wordt de
motie verworpen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee termijnen.
Stemmende
leden: 36.
Met 10 stemmen
tegen van Pro
Hengelo, Lijst
Horsthuis,
BurgerBelangen
en GroenLinks en
26 stemmen voor,
wordt het voorstel
vastgesteld.
Stemverklaring
van mevrouw
Doornbos
(BurgerBelangen).

Om 19.58 uur keren de leden van de stemcommissie en de griffier terug in de vergadering.

Agendanummer
C01



Onderwerp
2115207 - Motie inz. Wonen

18 april 2017

Onderwerp
2028858 - Inzet middelen Wonen boven
Winkels

Voorstel (zaak)
Aan de raad wordt voorgesteld:
1. een nieuwe bestemmingsreserve 'Ruimtelijke kwaliteit binnenstad' in te
stellen;
2. de uit Wonen boven Winkels Hengelo NV vrijgevallen middelen, ter hoogte
van € 475.201 bij het vaststellen van de jaarrekening 2016 toe te voegen
aan deze bestemmingsreserve;
3. daarbinnen een bedrag van vooralsnog € 250.000 te reserveren voor de
herinrichting van de openbare ruimte van het kernwinkelgebied en de
resterende middelen in te zetten voor het versterken en ondersteunen van
de woonfunctie in de binnenstad;
4. jaarlijks op basis van de werkelijke uitgaven een bedrag te onttrekken aan
deze reserve;
5. het college te mandateren uitgaven aan deze reserve te onttrekken en
hierover tenminste jaarlijks aan de raad via de jaarrekening te
rapporteren.

Om 20.12 uur voegt de heer Mulder (SP) zich bij de vergadering.
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Agendanummer
C02

D

Onderwerp
2108061 - Aandeelhoudersstrategie
Twence en toetreding Stadt Münster

Voorstel (zaak)
In te stemmen met de volgende zienswijze inzake het toekomstig aandeelhouderschap van Twence ten behoeve van de besluitvorming hierover in de
Algemene vergadering van aandeelhouders van 20 april a.s.:
•
te kiezen voor scenario 3 'Duurzaamheidsbevorderaar met Münster'

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

18 april 2017
Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 4 stemmen
tegen van de VVD
en 33 stemmen
voor, wordt het
voorstel
vastgesteld.
Stemverklaring
van de heer Kok
(VVD).

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Agendanummer
D02

Onderwerp
2114083 - Voorbereidingsbesluit
Steenbakkersweg 25

Voorstel (zaak)
De raad voor te stellen:
1. een voorbereidingsbesluit te nemen voor het gebied dat is aangegeven op
de bij dit besluit behorende verbeelding met identificatienummer
NL.IMRO.0164.VB0017-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.VB0017.dgn;
2. te bepalen dat het voorbereidingsbesluit in werking treedt op 19 april 2017
voor de periode van één jaar.

Onderwerp
2114638 - Benoeming raadsleden in
diverse functies

Voorstel (zaak)
•
De heer W. Mulder te benoemen als sessievoorzitter van de politieke
markt, tevens lid van het presidium;
•
de heer O.J. Fiechter te benoemen als lid van de werkgeverscommissie
griffie;
•
de heer W. Mulder te benoemen als plaatsvervangend lid van het
presidium van de Twenteraad.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Namens de stemcommissie deelt
haar voorzitter,
mevrouw Kok
(VVD) mede, dat
er 36 geldige
stemmen zijn
uitgebracht.
Stemverhouding:
het voorstel
wordt met
algemene
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18 april 2017
stemmen
vastgesteld.


De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.
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