BESLUITENLIJST

12 maart 2019

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 12 maart 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, I.
Cetinkaya, 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: n.v.t.
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.

A02

Vaststelling agenda
De voorzitter benoemt ten behoeve van agendapunten A05 en A06 de commissie voor de geloofsbrieven: mevrouw Kemperink (Pro Hengelo), de heer Van der
Sleen (PVV) en de heer Vennegoor (SP) – tevens voorzitter.
Mevrouw Van den Beukel (Christunie) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan ‘Internationale treinverbinding Amsterdam-Berlijn via Hengelo’.
Mevrouw Schoemaker (VVD) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan ‘Tijdelijk parkeren Marktplein’.
De heer Ten Barge (D66) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan ‘Evaluatie dienstverlening Gemeente Hengelo’.
Deze moties worden als respectievelijk agendapunt D04, D05 en D06 toegevoegd aan de agenda.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.



De commissie verlaat samen met de griffier om 19.34 uur de vergadering.

A03

Vragenkwartier
1. Vragen van mevrouw Van den Beukel (Christunie) inzake uitvoering motie ‘Groene(re) binnenstad, meer bomen in de binnenstad, beantwoord door
wethouder Gerrits.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
1. Er zijn geen mededelingen.




De vergadering wordt geschorst van 19.43 tot 19.45 uur.
De commissie en de griffier voegen zich om 19.45 uur bij de vergadering.

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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Agendanummer
A05

Agendanummer
A06

Onderwerp
2346671 - Tijdelijke toelating van dhr.
Scholten als raadslid

Voorstel (zaak)
De heer J. Scholten toe te laten als tijdelijk raadslid

Onderwerp
2346674 - Benoeming
fractievertegenwoordiger GroenLinks

Voorstel (zaak)
Mevrouw J.D. (Joyce) Vorgers als fractievertegenwoordiger van GroenLinks te
benoemen voor de resterende raadsperiode.




De voorzitter ontbindt onder dankzegging de commissie voor de geloofsbrieven.
De heer Scholten en mevrouw Vorgers leggen de belofte af.

B

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

Onderwerp
2291234 - Eindafrekening
fractievergoeding 2017

Voorstel (zaak)
Gelet op het Totaaloverzicht:
De eindafrekening fractieondersteuning 2017 en voor lijst Horsthuis eveneens
de eindafrekening 2018 vast te stellen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

12 maart 2019
Opmerkingen uit
de vergadering
Namens de
commissie voor
de geloofsbrieven
deelt de heer
Vennegoor (SP)
mede, dat zij
geen belemmeringen ziet om de
heer Scholten te
benoemen als
raadslid namens
Lokaal Hengelo.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Namens de
commissie voor
de geloofsbrieven
deelt de heer
Vennegoor (SP)
mede, dat zij
geen belemmeringen ziet om
mevrouw Vorgers
te benoemen als
fractievertegenwoordiger
namens
GroenLinks.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.
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C

Agendanummer
C01

D

12 maart 2019

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT
Onderwerp
2332321 - Uitkomst vergelijkend
locatie-onderzoek voor huisvesting Oyfo

Voorstel (zaak)
1. De raad neemt kennis van de afwaardering van de boekwaarde van de
Wilhelminaschool bij verkoop door Oyfo en stemt in met de structurele
dotatie van de kapitaallasten in de algemene reserve tot 01-04-2041 ter
compensatie van dit eenmalige nadeel.
2. De raad stemt in afwijking van de beleidsregels in met een huurgarantie
voor Oyfo aan BOEi voor een periode van 20 jaar.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Schorsing van
20.47 tot 21.11
uur.
Stemmende
leden: 37.
Met 11 stemmen
tegen van
BurgerBelangen,
Lokaal Hengelo,
GroenLinks,
ChristenUnie en
PVV en 26
stemmen voor
wordt het
agendapunt
vastgesteld.
Stemverklaring
van mevrouw
Mooijman
(GroenLinks).

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Onderwerp
2326778 - Voorbereidingskrediet sloop
gemeentelijke (voormalig school)
panden Bandoengstraat 7

Voorstel (zaak)
In te stemmen met het beschikbaar stellen van € 47.315,- voor de
voorbereiding van de sloop van de opstallen aan de Bandoengstraat 7 waarbij
de kosten gedekt worden uit de reserve Vastgoedbedrijf (VGB).
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12 maart 2019
Agendanummer
D02

Agendanummer
D03

Agendanummer
D04

Onderwerp
2327402 - Vaststellen Nota
bodembeheer en Bodem Kwaliteitskaart

Voorstel (zaak)
1. De samenwerking tussen de Twentse gemeenten en het waterschap
Vechtstromen voor het ontgraven en toepassen van grond in Twente voort
te zetten en het bestaande beleid te actualiseren.
2. Hiertoe de Nota bodembeheer regio Twente ‘Twents beleid veur oale
groond 2.0’ en de Regionale bodemkwaliteitskaart Twente vast te stellen.
3. De provinciale wegbermenkaart (Tauw; R002-4718597WDO-baw-V01-NL;
7 juli 2011) vast te stellen en toe te voegen aan het bodembeheergebied.

Onderwerp
2325296 - Ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen voor het oprichten van
een kapschuur aan de Geurdsweg 14

Voorstel (zaak)
Op grond van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht juncto artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht een
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de
omgevingsvergunning voor het oprichten van een kapschuur aan de
Geurdsweg 14;
Indien er geen zienswijzen worden ingediend, een definitieve verklaring
van geen bedenkingen af te geven.

Onderwerp
2350987 - Motie vreemd Internationale
treinverbinding Amsterdam-Berlijn

Voorstel (zaak)
1. Draagt het college op
Zich volop in te zetten voor het bereiken van de volgende doelen:
handhaving van de spoorverbinding Amsterdam-Hengelo-Berlijn als
volwaardige verbinding voor de lange termijn en het toekomstproof maken
van deze verbinding door het realiseren van de beoogde versnelling;
2. Zich er actief voor in te zetten dat - met de krachtige inzet van de
bestuurlijk-ambtelijke lobby vanuit Twente - alle in casu relevante
bestuurlijke en maatschappelijke actoren hiertoe hun invloed uitoefenen,
waaronder in elk geval:
- de Twentse colleges;
- de Duitse buurgemeenten;
- Regio Twente;
- de provincie Overijssel;
- EUREGIO;
- het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
- de Tweede Kamer der Staten Generaal;
3. Ervoor zorg te dragen dat deze ondersteunende motie - samen met
soortgelijke door de Twentse raden aangenomen moties - ter kennis
worden gebracht van de sub II genoemde instanties en organen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aanvaard.
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Agendanummer
D05

Agendanummer
D06



Onderwerp
2351074 - Motie vreemd Tijdelijk
parkeren op het Marktplein

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
•
Alles in het werk te stellen om het marktplein tijdelijk te gebruiken als
parkeerplaats
o Dit voor de duur van de sluiting van de parkeerplaats op de
Kloosterhof en het Burgemeester Jansenplein;
o Deze tijdelijke parkeerplaats op de markt beschikbaar te stellen
onder dezelfde condities die gelden op het Kloosterhof en
Burgemeester Jansenplein;
o Deze tijdelijke oplossing mag niet in de weg staan voor de
herontwikkeling van het Marktplein;
o Het Marktplein op de marktdagen beschikbaar moet blijven voor
de warenmarkt.

Onderwerp
2351085 - Motie vreemd Evaluatie
dienstverlening Gemeente Hengelo

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
Onderzoek te doen naar de juiste manier van het evalueren van de
algemene dienstverlening, ongeacht product of dienst;
Concrete, SMART, doelstellingen te formuleren waaraan de dienstverlening
van Hengelo dient te voldoen;
De prestaties te meten, te evalueren, te communiceren en op basis van
deze prestaties de dienstverlening te sturen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Resultaat
vergadering
Ingetrokken

12 maart 2019
Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Er wordt
hoofdelijk
gestemd. Met 12
stemmen voor en
25 stemmen
tegen wordt de
motie verworpen.
Stemverklaring
van mevrouw
Van Wier (Lokaal
Hengelo)
Opmerkingen uit
de vergadering

De voorzitter sluit de vergadering om 22.38 uur.
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