1 juli 2020
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 1 juli 2020 te 18.30 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, I.
Cetinkaya, J.M.J. Daals, M.J.H. Elferink, J. Evers, O.J. Fiechter, mevrouw J.M.M. Freriksen, mevrouw M.J.J.T. Huis in 't Veld, L.F.M. Janssen, 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 (later), F.
Peters, J.J.H. Rikkerink, mevrouw W. Rozema, J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok, G.J.J. Vennegoor, mevrouw S. van Wier-Koca, W. Wiertsema, I. Yikilmaz,
mevrouw C. van der Zweth-Maijer.
Afwezig zijn de leden: mevrouw B.J.M. Schoemaker, F. van Grouw, J. Scholten (allen m.k.a.).
Aanwezig zijn de wethouders: G.G. Gerrits, mevrouw M.A. ten Heuw, C.F.M. Bruggink, B.G. van Wakeren

A
A01

ALGEMEEN
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Mededelingen: raadsleden mevrouw B.J.M. Schoemaker, F. van Grouw, J. Scholten zijn afwezig. Mevrouw Nijhof komt later.

A02

Vaststelling agenda.
Mevrouw Steen (CDA) verzoekt mede namens ProHengelo en BurgerBelangen om een interpellatiedebat. Onderwerp: de invulling door het college van de
actieve informatieplicht van het collega aan de raad ten aanzien van de zorgplicht de gemeenteraad in staat te stellen haar controlerende, bijsturende en
kaderstellende rol te vervullen. Unaniem akkoord, dit wordt agendapunt D02.
Mevrouw Steen (CDA) verzoekt om agendapunt D02 niet te behandelen zonder verklaring van de accountant. Na stemming (10 voor en 22 tegen) blijft D01 op
de agenda.

A03

Vragenkwartier
De heer Peters (ProHengelo) heeft vragen aangemeld over de extra eisen voor de Friday night skate, beantwoord door wethouder Van Wakeren.
Mevrouw Van den Beukel (ChristenUnie) heeft vragen aangemeld over het mogelijk maken van openluchtdiensten oftewel Hagenpreken voor Hengelose
geloofsgemeenschappen, beantwoord door burgemeester Schelberg.
De heer L. Janssen (lid Janssen) heeft vragen aangemeld over boerderij Dasstraat 69, beantwoord door wethouder Gerrits.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten gemeld.
Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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B

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

Onderwerp
3031526 - Gewijzigd vaststellen
bestemmingsplan Watertorengebied

Voorstel (zaak)
A.
1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals
opgenomen in de “Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan
Watertorengebied”, dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. in het ontwerp bestemmingsplan Watertorengebied de
wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn opgenomen in de
"Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan Watertorengebied", dat
deel uitmaakt van dit besluit;
3. het bestemmingsplan Watertorengebied (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0129-0301, getekend op de
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0129.dgn) gewijzigd vast te stellen;
4. na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
Watertorengebied, Gedeputeerde Staten van de provincie
Overijssel te verzoeken het besluit eerder dan zes weken na
vaststelling bekend te mogen maken;
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
Watertorengebied.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden:
33.
Stemverhouding:
Met algemene stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Vastgesteld

Stemmende leden:
33.
Stemverhouding:
Met algemene stemmen
aanvaard.

B.
Na gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
Watertorengebied de indieners van de zienswijzen op de hoogte te
brengen van het besluit van de raad.

Agendanummer
B02

Onderwerp

Voorstel (zaak)

3052787 - Voorstel inzet middelen
innovatie, preventie en versnelling

Instemmen met het voorstel voor besteding van de middelen
'Innovatie, preventie en versnelling'.
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C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01

Onderwerp
3061443 - Herziening actuele stand van
zaken grondbedrijf

Voorstel (zaak)
1. De per 1 januari 2020 herziene grondexploitaties en de
daarmee samenhangende herziening van de reserve
grondexploitaties vast te stellen.
2. Ten laste van de reserve grondexploitaties een voorziening te
treffen van € 78.547.906 om de tekorten van de grondexploitaties
af te dekken. Bij de herziening van 2019 bedroeg de voorziening €
75.402.367.
3. Ten laste van de reserve grondexploitaties een voorziening te
treffen van € 13.833.091 om de tekorten van de "Materiële Vaste
Activa” af te dekken. Bij de herziening van 2019 bedroeg de
voorziening € 15.643.092 .
4. Uit de Kapitaallasten Integraal Actieplan Binnenstad € 170.000
te storten ten gunste van de reserve grondexploitaties om de
nadelen in de grondexploitatie Lange Wemen voor een sloop op te
kunnen opvangen.
5. Kosten die gedurende het jaar voor de niet in exploitatie
genomen gronden gemaakt worden, komen ten laste van de
reserve grondexploitaties.
6. De kavels in de Hemmelhorst, gefaseerd, ook aan te bieden aan
anderen dan wijkers.
7. In te stemmen met de reservering van € 95.000 binnen de
reserve grondexploitaties voor de centrale sturing in Hart van Zuid
in 2020.
8. In te stemmen met een looptijd langer dan tien jaar voor de
grondexploitaties Dalmeden, Hart van Zuid, Oosterveld en
Campus. In deze grondexploitaties is geen opbrengstenindexering
gerekend na tien jaar. Dit is een risico beperkende maatregel.
Daarnaast neemt de gemeente deel in de volgende twee projecten
met een looptijd langer dan tien jaar: Businesspark XL en de
Hemmelhorst.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden:
33.
Stemverhouding:
met algemene stemmen
vastgesteld.
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Agendanummer
C02

Onderwerp

Voorstel (zaak)

3042641 - Jaarstukken 2019 Gemeente
Hengelo

1. De Jaarstukken 2019 van de gemeente Hengelo vast te stellen
en de daarin opgenomen inhoudelijke toelichting en financiële
analyses te aanvaarden als verantwoording van het college
over het gevoerde beleid en beheer in 2019;
2. Het batige resultaat te bestemmen conform raadsvoorstel
3. De bestaande bestemmingsreserve Beschermd Wonen van
€ 2.068.745 vrij laten vallen en deze middelen doteren aan de
beklemde middelen voor het Sociaal Domein in de algemene
reserve.

Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

C03

3075611 - Eerste Beleidsrapportage 2020

De raad besluit:
1. in te stemmen met de Eerste Beleidsrapportage 2020;
2. de begroting 2020 te wijzigen op basis van het overzicht
financiële afwijkingen met een totaal nadeel van € 224.222;
3. in te stemmen met de volgende in de begrotingswijziging
opgenomen mutaties in de reserves met per saldo een dotatie van
€ 9.118:
a. € 63.776 lagere onttrekking Reserve dekking kapitaallasten;
b. € 54.658 lagere dotatie Reserve dekking kapitaallasten.

Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

3070864 - Uitwerking toekomstbestendig
Metropool

De raad besluit:
1. om Metropool te ondersteunen om de toekomstbestendigheid
van het poppodium te garanderen;
2. een eenmalige bijdrage voor de vervangingsinvesteringen in
2020 (á €307.800) en een structurele verhoging van de subsidie
gebouwgebonden lasten (á € 88.800) daarvoor ter beschikking te
stellen vanaf 2021 en verder.

C04

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Vastgesteld

Mevrouw Mooijman heeft
m.k. de vergadering
verlaten.
Stemmende leden:
32.
Stemverhouding:
met algemene vastgesteld.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Vastgesteld

Stemmende leden: 32.
Stemverhouding:
met algemene stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Vastgesteld

Mevrouw Mooijman voegt
zich bij de vergadering.
Stemmende leden: 34.
Met algemene stemmen
vastgesteld.
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Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

C05-A01

3093328 – Amendement Kaders en Koers

Amendeert het voorstel als volgt:
o Schrap §1.1 “hengelo, stad van verbinding”: samen leven,
samen werken
o De volgende paragrafen als volgt te nummeren:
§1.1 Maatschappelijke trends voor de komende vier jaren
§1.2 Opgaven voor gemeenten
§1.3 Wijzigingen in wet- en regelgeving
§1.4 Autonome ontwikkelingen

Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

3093410 – Motie Sociale woningbouw
Hart van Zuid

Spreekt uit dat het nieuwe woningaanbod in Hart van Zuid voor
20% uit sociale huurwoningen dient te bestaan.

Onderwerp

Voorstel (zaak)

3093421 – Motie investeren in duurzame
wederopbloei

Draagt het college op:
•
Een budget vrij te maken uit de Algemene Reserve van
€500.000 ten behoeve van "Duurzame wederopbloei" zoals in de
tekst van deze motie toegelicht;
•
Dit budget naar eigen afweging te gebruiken voor
ondersteuning die niet kan wachten;
•
Bij de 2e Berap van 2020 verantwoording af te leggen aan
de raad over de wijze waarop bestedingen uit dit budget hebben
plaatsgevonden;
•
Bij de 2e Berap van 2020 aan de raad de eerste
inventarisaties voor te leggen waar extra ondersteuning na de
Corona crisis noodzakelijk is, bij deze inventarisatie de niet
gehonoreerde externe initiatieven die bij de Kadernota 2020-2023
zijn ingediend en deze inventarisatie te betrekken bij een
eventuele bijstelling van het toegekende budget en bij de
begrotingsbehandeling in november 2020.

C05-M01

Agendanummer
C05-M02

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Verworpen

Stemmende leden: 34.
Met 14 stemmen voor van
BB/LH/CU/GL/CDA/PvdA/lid
Janssen en 20 tegen
verworpen

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Aanvaard

Stemmende leden: 34.
Met 24 stemmen voor en 10
tegen van VVD/CDA/Lid
Janssen aanvaard.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Aanvaard

Stemmende leden: 34.
Met algemene stemmen
aanvaard.
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Agendanummer

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Aanvaard

Stemmende leden: 34.
Met 24 stemmen voor en 10
tegen van CDA/BB/GL
aanvaard.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Verworpen

Stemmende leden: 34.
Met 4 stemmen voor van
LH/lid Janssen/PVV en 30
tegen verworpen.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Verworpen

Stemmende leden: 34.
Met 12 stemmen voor van
BB/VVD/lid Janssen/LH/PVV
en 22 tegen verworpen.

Onderwerp

Voorstel (zaak)

3093433 – Motie Ondezoek (versneld)
digitaliseren gemeentearchief

Draagt het College van B&W op om:
● Te onderzoeken hoe de digitalisering van het gemeentearchief er
versneld uit kan zien;
● Van dit onderzoek verslag te doen;
● In dat verslag in ieder geval in te gaan op binnen welke termijn
de digitalisering zo snel mogelijk gerealiseerd kan worden en wat
de kosten daarvan zijn;
● Dit verslag voor de komende kadernota met de gemeenteraad
besproken te hebben zodat er dan besluitvorming over mogelijk
is.

Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

C05-M04

3093462 – Motie bijdrage Voedselbank

Draagt het Hengelose college van B&W op:
Om in de uitwerking van de nieuwe nota Armoedebeleid in ieder
geval een verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan de
Voedselbank van 20.000 euro naar 50.000 euro op te nemen.
Deze verhoging van de bijdrage te dekken binnen de begroting
van de armoedemiddelen.

Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

C05-M05

3093466 – Motie Pilot na-scheiden afval

Draagt het Hengelose college van B &W op:
- Een onafhankelijk onderzoek uit te voeren samen met de overige
Twentse gemeenten over een pilot na-scheiden huishoudelijk
afval;
- Voor 1 december 2020 de raad te informeren over de
mogelijkheden en kosten.

Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

C05-M10

3093517 – Motie Gedenkplek veteranen

Draagt het Hengelose college van B &W op

Verworpen

Stemmende leden 34.
Met 9 stemmen voor van
VVD/LH/Lid Janssen/PVV en
25 tegen verworpen.

C05-M03

- Een gedenkplek voor veteranen een plek te geven in de binnenstad van Hengelo op een prominente plaats.
- Het Veteranen café hierbij te betrekken.
 De vergadering wordt geschorst om 00.14 uur.
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De heer Rikkerink (plaatsvervangend voorzitter) heropent de vergadering op 2 juli 2020 om 19.30 uur.
Afwezig: mevr. Rozema, mevr. Van der Zweth, dhr. Scholten
19.42 uur – Hr. Cetinkaya voegt zich bij de vergadering.
20.16 uur - Burgemeester Schelberg voegt zich bij de vergadering en neemt de voorzittersrol over.
21.09 uur – Mevr. Schoemaker en wethouder Bruggink voegen zich bij de vergadering.

Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

C06-A01

Amendement De Brinktoren

Amendeert in het raadsbesluit 3081492 onder 4 Samenvattend &
suggesties van de Raad de volgende tekstuele aanpassing door te
voeren:
De Brinktoren (die geen eigendom is van de gemeente) moet kan
in het geheel betrokken worden in
het plan van de markt als dit een passend onderdeel kan zijn. een
functie gegeven worden. Het behoud van de toren mag ter
discussie gesteld worden.

Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

C06-A02

Amendement Planning Droomfase

Amendeert in het raadsbesluit 3081492 onder 1.2 planning de
volgende tekstuele aanpassing:
In de tekst bij 1.2.1. de zin "De droomfase vindt deels plaats in de
zomervakantie" te vervangen door:
De droomfase vindt grotendeels buiten de schoolvakantie plaats
om inwoners en organisaties optimaal in de gelegenheid te stellen
een reactie te kunnen geven. Bij de droomfase ligt de nadruk op
offline consultatie. Waar noodzakelijk kan online consultatie
worden ingezet.
In de tekst bij 1.2.2. de zin "In september gaat de volgende fase
van start in het proces" te vervangen door: De fase
marktpleinmakers gaat niet eerder van start nadat de droomfase
is afgerond.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Verworpen

Stemmende leden: 34.
Met 13 stemmen voor van
VVD/lid Janssen/BB/GL/PVV
en 21 tegen verworpen

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Verworpen

Stemmende leden: 34.
Met 8 stemmen voor van
BB/CU/PVV/PvdA en 26
tegen verworpen.
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Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

Amendement Fietsenstalling onder het
Marktplein

Amendeert in het raadsbesluit 3081492 onder 1.2 planning de
volgende tekstuele aanpassing:
Bij voorkeur dient er op, onder of nabij het Marktplein een
fietsenstalling te worden gerealiseerd.

Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

C06-A04

Amendement Diversiteit

Amendeert in het raadsbesluit 3081492 onder 2.2.1 Diversiteit toe
te voegen:
In het proces moet het uitgangspunt zijn dat er diversiteit is in de
participanten. Er zouden bijvoorbeeld mensen van alle leeftijden,
opleidingsniveaus, sekse en culturele achtergronden
gerepresenteerd moeten worden. Wanneer tijdens het proces
blijkt dat de groep participanten niet voldoet aan dit uitgangspunt,
dan worden er aanvullende acties ondernomen om dit te
bevorderen.

Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

C06-A05

Amendement Duurzaamheid

Amendeert in het raadsbesluit 3081492 onder 3.3 Duurzaamheid
de volgende tekstuele aanpassing:
Water en groen krijgen een belangrijke plek op het plein. Het plein
kan de longen van de binnenstad worden.
Het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 (GRP) is vastgesteld
door de raad in november 2017. In het GRP is veel aandacht voor
de klimaatverandering en de gevolgen hiervan (wateroverlast,
hitte en droogte).
Om wateroverlast, hittestress en droogte tegen te gaan c.q. te
beperken zijn zogenaamde klimaat adaptieve maatregelen
noodzakelijk. Bij de herinrichting van het Marktplein biedt
kansen om moeten klimaat adaptieve maatregelen te realiseren
gerealiseerd worden.
Deze maatregelen moeten bijdragen aan vermindering van
hittestress, droogte en wateroverlast. Hierbij moet kan gedacht
worden aan het afkoppelen van het verhard oppervlak, het
realiseren van waterberging, de watertoevoer voor de bomen in
tijden van droogte en het reguleren van de grondwaterstanden
d.m.v. drainage.
Daarnaast kan het realiseren van een plek voor open water en
toevoegen van groen een bijdrage leveren aan het verminderen
van hittestress.

C06-A03

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Verworpen

Stemmende leden: 34.
Met 4 stemmen voor van
BB/CU en 30 tegen
verworpen.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Verworpen

Stemmende leden: 34.
Met 3 stemmen voor van
GL/CU en 31 tegen
verworpen.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Aanvaard

Stemmende leden: 34.
Met 28 stemmen voor en 6
stemmen tegen VVD/lid
Janssen aanvaard.
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Agendanummer
C06-A06

Onderwerp

Voorstel (zaak)

Amendement Gelijk speelveld horeca en
evenementen Marktplein

Amendeert het voorstel voor de Gemeenteraad als volgt:
3.2 Beleven
- Het plein moet een centraal punt worden in de stad. Het moet
gericht zijn op ontmoeting en activiteiten. Een zogenoemd “Doe
Plein’’, dat leidt tot meer beleving in de stad en meer bezoekers
naar de stad trekt en deze langer vasthoud. Ontmoeten en doen
staan centraal en dat zorgt voor reuring. Het hoeft echter niet de
megatrekker van de stad te zijn, maar complementair aan het
horecaplein en evenementenplein rondom het Burgemeester
Jansenplein. Het moet passen in het DNA van de stad. Een mix
van horeca en winkels rondom het plein is gewenst, maar
horeca is in dat opzicht winkel ondersteunend en heeft de
openingstijden die zich hieraan conformeren (in principe tot 22.00
uur). De kiosk mag een nieuwe invulling krijgen op het plein. Het
is geen gemeentelijk- of rijksmonument. Het is echter wel
onderdeel van de wederopbouwarchitectuur. Het marktplein moet
geen tweede horeca- en/of evenementenplein worden. Echter
moet het wel mogelijk blijven om kleinschalige evenementen te
houden op het plein. Spelen, beleven en cultuur kunnen hierbij
trekkers zijn om mensen te laten genieten en verblijven in de
stad.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Verworpen

Stemmende leden: 34.
Met 11 stemmen voor van
VVD/lid Janssen/ ProH
(3)/PVV en 23 tegen
verworpen.

Dient als volgt te worden aangepast:
3.2 Beleven
- Het Marktplein moet een centraal punt worden in de stad. Het
moet gericht zijn op beleven, ontmoeten en activiteiten. Een
zogenoemd “Doe Plein’’, dat leidt tot meer beleving in de stad en
meer bezoekers naar de stad trekt en deze langer vasthoud.
Ontmoeten, genieten en doen staan centraal en dat zorgt voor
reuring. Het Marktplein wordt, qua voorwaarden, gelijk aan het
horecaplein en evenementenplein rondom het Burgemeester
Jansenplein. Een mix en uitbreiding van horeca en winkels
rondom het Marktplein is dringend gewenst. De kiosk mag een
nieuwe invulling krijgen op het Marktplein. Het is geen
gemeentelijk- of rijksmonument. Het is echter wel onderdeel van
de wederopbouwarchitectuur. Het Marktplein wordt een tweede
horeca- en/of evenementenplein. Spelen, beleven en cultuur
kunnen hierbij extra trekkers zijn om mensen te laten genieten en
verblijven in de stad.
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Agendanummer
C06-A07

Onderwerp

Voorstel (zaak)

Amendement inkadering extra
bouwvolume Marktplein

Amendeert in het raadsbesluit 3081492 onder 3.4 functies de
volgende tekstuele aanpassing:
Het moet een plein blijven. Bebouwing behoort tot de
mogelijkheden, maar het plein mag niet helemaal vol gebouwd
worden. Er zal bij eventuele bebouwing rekening gehouden
moeten worden met de cultuur historische waarde van de
wederopbouwarchitectuur rondom het plein.
Voorgesteld wordt maximaal 15 % van het totale oppervlak van
het Marktplein (dus excl. oppervlakte omliggende straten en
Brinkplein) als extra bouwvolume toe te staan. Het totale
bouwwerk dient te passen bij de omgeving.

Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

C06-A08

Amendement Erfgoed

Amendeert in het raadsbesluit 3081492 onder 3.5 erfgoed
volgende tekstuele aanpassing:
Het Marktplein heeft geen aangewezen erfgoedstatus, maar is wel
van nationaal belang en omringd
[…] De binnenstad als geheel is door de Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed (RCE) aangewezen;
[…]. Dit respecteren en zo mogelijk versterken is een
uitgangspunt voor het ontwerp.

Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

C06-A09

Amendement Toiletten

Amendeert in het raadsbesluit 3081492 onder 3.8
Toegankelijkheid en bereikbaarheid toe te voegen:
Openbare en voor iedereen toegankelijke toiletten op of rond het
Marktplein gewaarborgd moeten blijven.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Verworpen

Stemmende leden: 34.
Met 13 stemmen voor van
CU/GL/CDA/lid
Janssen/BB/PvdA en 21
tegen verworpen.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Verworpen

Stemmende leden: 34.
Met 13 stemmen voor van
BB/GL/CU/SDA/PvdA/lid
Janssen en 21 tegen
verworpen.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Aanvaard

Stemmende leden: 34.
Met 32 stemmen voor en 2
tegen (D66) aanvaard.
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Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

C06-A10

Amendement bereikbaarheid Marktplein

Stelt voor om 3.8 te amenderen:
Huidig:
3.8 Toegankelijkheid en bereikbaarheid
Er moet rekening gehouden met alle gebruikers. Het ontwerp
moet ook voor minder validen uitnodigend zijn en voorzieningen
bieden.
Uitgangspunt verder is dat het plein niet toegankelijk is voor
auto’s en dat het zeer goed bereikbaar moet zijn voor fietsers. Bij
voorkeur dient erop, onder of nabij het marktplein een
fietsenstalling te worden gerealiseerd.
lm
3.8 Toegankelijkheid en bereikbaarheid
Er moet rekening worden gehouden met alle gebruikers. Het
ontwerp moet ook voor minder validen uitnodigend zijn en
voorzieningen bieden.
Regulier parkeren op het marktplein wordt uitgesloten. Het plein
moet bereikbaar zijn voor de omliggende winkels, woningen,
horeca en hulpdiensten. Daarnaast moet het ook zeer toegankelijk
zijn voor fietsers en voetgangers

Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

3081492 - Voorstel kaders en
voorbereidingskrediet proces Marktplein

In te stemmen met het co-creatieproces met bijgevoegde kaders
om tot een ontwerp te komen voor het Marktplein en hiervoor een
voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen ter grootte van €
300.000,--.

C06

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Aanvaard

Stemmende leden: 34.
Met 8 stemmen tegen van
CU/D66/SP en 22 tegen
aanvaard.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Vastgesteld

Stemmende leden: 34.
Met algemene stemmen
vastgesteld.
Stemverklaringen: hr.
Fiechter (VVD), hr. L.
Janssen, hr. Ten Barge
(D66), hr. Daals (BB), mevr.
v.d. Beukel (CU)





22.04 uur – Hr. Peters verlaat de vergadering
23.23 uur –Mevr. Schoemaker verlaat de vergadering
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Agendanummer
C07

Onderwerp

Voorstel (zaak)

3081681 - Initiatiefvoorstel inzake Maaien Zaaibeleid

Wat de Pilot zaaien betreft:
1. Om in het najaar 2020 over te gaan tot de pilot om de
genoemde vijf bermen in te zaaien met een zaaimengsel ter
bevordering van de biodiversiteit en de andere doelen zoals in dit
voorstel is omschreven.
2. Om in het najaar 2020 over te gaan tot het ecologisch maaien
van de genoemde vijf bermen, ten behoeve van de pilot zaaien.
3. De kosten van de pilot zaaien te dekken uit het budget ‘kleine
opties nieuw beleid’ Groen of Duurzaamheid of uit de Algemene
reserves

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Gewijzigd
vastgesteld

Stemmende leden: 32.
Met algemene stemmen
vastgesteld.

Wat het ecologisch maaien betreft:
4. Om in principe in het najaar 2021 over te gaan tot het
structureel ecologisch maaien van alle gemeentelijke bermen in
Hengelo, Beckum en Oele en de bermen van de toegangswegen
naar de woonwijken en hiervoor bij voorkeur voorafgaand aan de
behandeling van de begroting 2021 maar uiterlijk 31 oktober 2020
een procesplan en financiële onderbouwing aan de Raad voor te
leggen
5. Jaarlijks de voortgang van het ecologisch maaien en de pilot
zaaien te evalueren, waarbij onder meer inwoners worden
betrokken en wordt ingegaan op de financiële aspecten.
6. Jaarlijks de voortgang van het ecologisch maaien en de pilot
zaaien te evalueren, waarbij onder meer inwoners worden
betrokken en wordt ingegaan op de financiële aspecten.
 De voorzitter sluit de vergadering om 00.15 uur.
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