BESLUITENLIJST

!DATUM!

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 19 december 2017 te 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: mevrouw A.M.G. Haarhuis-Oude Luttikhuis
Aanwezig zijn de leden: N. Akfidan, F.W.G. Albek, E. Alkema, M.J. ten Barge, mevrouw E. van der Brugh, A.G. Bruinsma, I. Çetinkaya, mevrouw J.M.J. DoornbosGeerdink, H. van Doren, J.L. Evers, O.J. Fiechter, F. van Grouw, K.S. van 't Hoff, S.M.A. Horsthuis, L.F.M. Janssen, G. Knegt, H. Koetsveld, , R.G. Kok, mevrouw
M.J.G.F. Luttikholt, V.H. Mulder, W. Mulder, mevrouw M.J.H.M. Muller, mevrouw B. Nijland, F. Peters, 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, W.A. Winter, I. Yikilmaz.
Afwezig is lid/zijn de leden: mevrouw E.M. Kok
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: Melding van afwezigheid van mevrouw Kok (VVD).

A02

Vaststelling agenda
•
De heer Janssen (Lokaal-Hengelo)verzoekt om behandeling C03- Flexibele invoering omgekeerd inzamelen van de agenda te halen.
Na stemming blijft het punt op de agenda staan.
•
De heer Van Veen (lid Van Veen) kondigt een motie vreemd aan de agenda in te dienen ‘Motie Kinder-Jeugdraad en Kinder-Jeugdburgemeester welke
als agendapunt D04 wordt toegevoegd.
•
De heer Horsthuis (Lijst Horsthuis) kondigt een motie vreemd aan de agenda in te dienen ‘Honorering raadsleden en wethouder van de SP’ welke als
agendapunt D05 wordt toegevoegd.

 De heer Yikilmaz voegt zich om 19.36 uur bij de vergadering.
 De heer Cetinkaya voegt zich om 19.37 uur bij de vergadering.
A03

Vragenkwartier
1. Vragen van de heer Ten Barge (D66) inzake verminderen medicijnresten in Twentse beken, beantwoord door wethouder Elferink.
2. Vragen van mevrouw Muller (CDA) namens ChristenUnie, VVD en CDA inzake de knelpunten op de A1-A35, beantwoord door wethouder Bron
3. Vragen van de heer Van Wakeren (ProHengelo) inzake het rentepercentage dat de Stadsbank aan haar klanten berekent, beantwoord door wethouder Ten
Heuw
4. Vragen van mevrouw Doornbos (BurgerBelangen) inzake de naamsverandering van Bureau Hengelo naar Hengelo Promotie, beantwoord door wethouder
Ten Heuw.
5. Vragen van de heer Fiechter (VVD) inzake de parkeergarage ‘de Beurs’, beantwoord door wethouder Bron.
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 De heer Winter voegt zich om 19.45 uur bij de vergadering.
A04

Bestuurlijke actualiteiten
1. Mededeling van wethouder Elferink over de financiële consequenties van ontwikkelingen met betrekking tot Warmtenet (afspraken met ROC en aanleg van
de backbone).

B

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

Agendanummer
B02

Agendanummer
B03

Onderwerp
2178705 - Vaststellen
Havenverordening 2018

Voorstel (zaak)
De Havenverordening 2018 vast te stellen.

Onderwerp
2178790 - Vaststellen subsidieplafonds
2018

Voorstel (zaak)
De subsidieplafonds voor de verschillende uitvoeringsregelingen voor het jaar
2018, als bedoeld in artikel 4 lid 1 van de Algemene subsidieverordening,
vast te stellen.

Onderwerp
2173017 - Kredietaanvraag verhuur
gereed maken units bouwdeel 6, 2e
fase, voormalige MTS

Voorstel (zaak)
1. Op het moment dat minimaal 80% van de 1e fase van bouwdeel 6
verhuurd is te starten met de verbouw van de 2e fase van bouwdeel
6 en daarvoor een aantal kantoorunits verhuur gereed te maken ter
bevordering van de verhuur van bouwdeel 6 van de MTS en daarmee
van de ontwikkeling van het WTC Businessdistrict en hiervoor een
krediet beschikbaar te stellen van € 497.000;
2. Deze kosten te verantwoorden ten laste van de grondexploitatie van
het WTC businessdistrict;
3. Het onrendabele deel van de verhuur-exploitatie à € 163.000, te
verrekenen met de binnen de Reserve decentralisatie gereserveerde
middelen uit ISV 3 voor Hart van Zuid.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01-A01

Agendanummer
C01-M01

Agendanummer
C01

Onderwerp
2193134 - Amendement right to
challenge

Voorstel (zaak)
Amendeert de verordening maatschappelijke participatie 2018 door:
• Aan de voorliggende verordening een artikel, genummerd met het getal 16,
over de werkingssfeer van het Right to Challenge (recht op uitdagen), toe te
voegen.
• Daarvoor de formulering te gebruiken die het college ook hanteert voor de
verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hengelo, 4e wijziging.
• De titel en tekst voor dat artikel zijn dan:
Artikel 16 Recht op uitdagen
1. Het college wijst de ingezetenen op de mogelijkheid initiatieven te
ontplooien die het uitvoeren van taken van het college op grond van deze
verordening betreffen,
2. Het college kan nadere regels stellen omtrent de in lid 1 beschreven
mogelijkheid om initiatieven te ontplooien.
• De overige artikelen vanaf het oude artikel 16 door te nummeren als artikel
17 t/m 22.

Onderwerp
2193153 - Motie armoederegisseur

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
• Het advies van de SER ter harte te nemen en een voorstel voor het
aanstellen van een armoederegisseur uit te werken.
• Dit voorstel aan de gemeenteraad voor te leggen en ingeval van aanstelling
van een armoederegisseur de gemeenteraad een jaar na diens aantreden te
informeren over de effecten van de inzet.

Onderwerp
2173664 - Inzet extra middelen ter
bestrijding gevolgen kinderarmoede
vanaf 2018

Voorstel (zaak)
Met betrekking tot de besteding van de extra middelen ter bestrijding van de
gevolgen van kinderarmoede besluiten:
1. de extra middelen ter bestrijding van de gevolgen van kinderarmoede
voor het jaar 2018 en verder in te zetten conform bijgevoegd
raadsadvies;
2. de Verordening maatschappelijke participatie 2018 vast te stellen;
3. het structureel verstrekken van een subsidie aan het Jeugdplein
Hengelo van € 10.000 per jaar;

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 2 stemmen
voor van Lid Van
Veen, LokaalHengelo, en 34
stemmen tegen,
wordt het
amendement
verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 8 stemmen
voor van Lid Van
Veen,
ProHengelo,
Lokaal-Hengelo,
en 28 stemmen
tegen, wordt de
motie verworpen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.
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4. het structureel verstrekken van een (extra) bijdrage aan het
Jeugdsportfonds van € 30.000 per jaar;
5. het beschikbaar stellen van een bedrag van € 15.000 per jaar voor
fruit;
6. het beschikbaar stellen van een bedrag van € 10.000 per jaar voor
jeugdparticipatie;
7. het beschikbaar stellen van een bedrag van € 46.000 voor het jaar
2018 voor het uitwerken en uitvoeren van een pilot voor
huiswerkbegeleiding en/of taalles;
8. het beschikbaar stellen van een bedrag van € 7.000 per jaar voor
voorlichting “omgaan met geld” voor jongeren van 12 tot 18 jaar;
9. de beleidsbegroting aan te passen conform bijgevoegde
begrotingswijziging;
10. de middelen over 2017 die aan het einde van dit jaar onbenut blijven,
over te hevelen naar 2018.
Agendanummer
C02-M01

Agendanummer
C02



Onderwerp
2193160 - Motie Grondbeleid

Voorstel (zaak)
Draagt het college op om een dossier samen te stellen voor de partijen die
onderhandelen over de collegevorming, waarin staat aangegeven hoe het
grondbeleid kan worden ingezet om de hierboven genoemde doelen van de
gemeente te realiseren.

Onderwerp
2168139 - Nota grondbeleid 2017 2021

Voorstel (zaak)
De Nota grondbeleid 2017 - 2022 vast te stellen.

Resultaat
vergadering
Ingetrokken

Opmerkingen uit
de vergadering

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 13 stemmen
voor van VVD,
BurgerBelangen,
Lijst Horsthuis,
ProHengelo,
ChristenUnie en
23 stemmen

Schorsing van 20.52 tot 21.15 uur

Agendanummer
C03-A01

Onderwerp
2193170 - Amendement Verordening
Reinigingsheffingen 2018

Voorstel (zaak)
Wijzigt de Verordening reinigingsheffingen 2018 als volgt:
Bij punt 1.1.2 het tarief voor het ter beschikking hebben van een
restcontainer in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2018
€ 18,00.
Het bedrag te wijzigen in € 4,50
Bij punt 1.2.2 het tarief voor een container van 140 liter, bestemd
voor huishoudelijk restafval, 1.2.2.2. in de periode van 1 juli tot en
met 31 december 2018 € 9,70
Te wijzigen in: 1.2.2.2. in de periode van 1 juli tot en met 31
december 2018 € 11,55
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tegen, wordt het
amendement
verworpen.
Agendanummer
C03-A02

Onderwerp
2193195 - Amendement
afvalstoffenverordening: Brengafstand

Voorstel (zaak)
Amendeert de afvalstoffenverordening als volgt:
Artikel 10. Wijze en plaats van aanbieding
1. Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te
bieden anders dan in overeenstemming met de door het college te
stellen regels over het gebruik van:
a. inzamelmiddelen voor het aanbieden ter inzameling bij een
perceel;
b. inzamelvoorzieningen voor het aanbieden ter inzameling nabij
een perceel.
2. Het is verboden om een inzamelmiddel na afloop van de tijden,
bedoeld in artikel 9, buiten een perceel te laten staan.
3. Het college kan nadere regels stellen voor categorieën van percelen.
Deze regels
kunnen een vrijstelling van het verbod inhouden.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 4 stemmen
voor van Lijst
Horsthuis, LokaalHengelo, Lid Van
Veen,
ChristenUnie en
32 stemmen
tegen, wordt het
amendement
verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 2 stemmen
voor van LokaalHengelo, Lid Van
Veen en 34
stemmen tegen,
wordt het
amendement
verworpen.

Dient te worden uitgebreid met volgende:
4. De raad heeft de bevoegdheid om nadere regels te stellen over de
afstand welke Hengeloërs, die hun afval willen wegbrengen naar een
afvalcontainer. Hiervoor geldt dat dit een maximale brengafstand
van voordeur perceel tot afvalcontainer 250 meter
betreft.
Agendanummer
C03-A03

Onderwerp
2193196 – Amendement
afvalstoffenverordening: Keuzevrijheid

Voorstel (zaak)
Amendeert de afvalstoffenverordening als volgt:
Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst
1. Het college wijst de inzameldienst aan die is belast met de inzameling van
huishoudelijke afvalstoffen.
2. Aan de aanwijzing kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen
worden gesteld. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissing) is niet van toepassing.
3. Het college kan nadere regels stellen over de voorbereiding van de
aanwijzing en over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.
Artikel 4. Regulering van andere inzamelaars
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1. Het is anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen in
te zamelen, tenzij de inzamelaar: a. daartoe is aangewezen door het college;
b. bij nadere regels van het college van het verbod is vrijgesteld; of
c. verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en
onderdeel b, of vierde lid, van de Wet milieubeheer.
2. Op de aanwijzing van een inzamelaar, bedoeld in het eerste lid, onder a, is
artikel 3, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
Dient te worden uitgebreid met volgende (zie cursief):
Artikel 3. Aanwijzing van de inzameldienst
1. In beginsel wijst het college de inzameldienst aan die is belast met de
inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.
2. Het college biedt ruimte aan inwoners om te kiezen voor een andere dan
door het college aangewezen inzameldienst.
3. Aan de aanwijzing kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen
worden gesteld. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht
(positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissing) is niet van toepassing.
4. Het college kan nadere regels stellen over de voorbereiding van de
aanwijzing en over het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen.
En het schrappen van artikel 4.
Artikel 4. Regulering van andere inzamelaars
1. Het is anderen dan de inzameldienst verboden huishoudelijke afvalstoffen
in te zamelen, tenzij de inzamelaar:
a. daartoe is aangewezen door het college;
b. bij nadere regels van het college van het verbod is vrijgesteld; of
c. verplicht is tot inname, bedoeld in artikel 9.5.2, derde lid, aanhef en
onderdeel b, of vierde lid, van de Wet milieubeheer.
2. Op de aanwijzing van een inzamelaar, bedoeld in het eerste lid, onder a, is
artikel 3, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
Agendanummer
C03-M01

Onderwerp
219398 - Brengafstand ondergrondse
afvalcontainers

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
• Om in het plaatsingsplan op te nemen: dat bij plaatsing van de
ondergrondse restafval containers de maximale brengafstand (lees:
loopafstand) van 250 m is, te weten van een huisadres naar de
dichtstbijzijnde ondergrondse restafval container.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemverhouding:
met 10 stemmen
voor van Lijst
Horsthuis,
ProHengelo,
Lokaal-Hengelo,
Lid Van Veen,
ChristenUnie en
26 stemmen
tegen, wordt de
motie verworpen.
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Agendanummer
C03-M02

Agendanummer
C03-M03

Agendanummer
C03-M04

Onderwerp
2193200 - Motie Stopzetten flexibele
invoering omgekeerd inzamelen

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
• Om de behandeling van de voorliggende verordeningen op te schorten tot
de gemeenteraad over voldoende informatie beschikt om zijn controlerende en
kader stellende taak op het gebied van het afvalbeleid te kunnen uitvoeren.
• Dit opschorten ook te doen tot er duidelijkheid is over het eventueel
nascheiden van PMD en/of restafval;
• In de tussentijd geen stappen te ondernemen waardoor onnodige kosten
worden gemaakt en een mogelijke terugkeer van het oorspronkelijke
afvalverwerkingssysteem dat van kracht was voor het raadsbesluit d.d. 1 juli
2015 belemmerd wordt.

Onderwerp
2193202 - Motie Kostendekkende
tarieven

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
• Om een voorstel voor 1 juli 2018 aan de raad te doen waarin de nieuwe
(verlaagde) tarieven van Twence verwerkt zijn.

Onderwerp
2193204 - Motie Referendum
afvalbeleid

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
• Een referendum te organiseren over de uitvoering die het college geeft aan
het Hengelose afvalbeleid;
• Dit referendum te organiseren tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Hoofdelijke
stemming.
Stemverhouding:
met 7 stemmen
voor en 29
stemmen tegen,
wordt de motie
verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 6 stemmen
voor van LokaalHengelo, Lid Van
Veen,
ChristenUnie,
BurgerBelangen
en 30 stemmen
tegen, wordt de
motie verworpen

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Hoofdelijke
stemming.
Stemverhouding:
met 2 stemmen
voor en 34
stemmen tegen,
wordt de motie
verworpen.
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Agendanummer
C03

Onderwerp
2183043 - Flexibele invoering
omgekeerd inzamelen

Voorstel (zaak)
1. Conform de uitgangspunten van het raadsbesluit scenariokeuze afval (1 juli
2015) uiterlijk 1 juli 2018 een dekkend netwerk van verzamelcontainers t.b.v.
restafval te realiseren;
2. Tot 1 juli 2018 het huidige systeem van afvalinzameling in stand te houden;
3. Bewoners de keuzemogelijkheid te bieden om na 1 juli 2018 op aanvraag
en tegen kostprijs gebruik te blijven maken van de grijze container;
4. Voor bewoners die niet zelf of met behulp van hun omgeving restafval naar
een ondergrondse container kunnen brengen vanaf 1 juli 2018 een
zorgcontainer als inzamelmiddel beschikbaar te stellen.;
Daartoe:
5. De Afvalstoffenverordening gemeente Hengelo vast te stellen;
6. De 1e wijziging Verordening reinigingsheffing 2018 vast te stellen;
7. De 1e wijziging Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2018
vast te stellen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Schorsing van
22.59 tot 23.08
uur en van 23.20
tot 23.22 uur.
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 13 stemmen
tegen van
BurgerBelangen,
Lijst Horsthuis,
ProHengelo,
Lokaal-Hengelo,
ChristenUnie, Lid
Van Veen en 23
stemmen voor,
wordt het
voorstel
vastgesteld.
Stemverklaringen
van de heer
Knegt
(ProHengelo),
mevrouw
Doornbos
(BurgerBelangen)
en de heer
Alkema
(ChristenUnie)
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VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Agendanummer
D02

Agendanummer
D03

Agendanummer
D04

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Voorstel (zaak)
Vast te stellen de 7e wijziging van de Beleidsbegroting 2017.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:

Resultaat
vergadering
Aanvaard

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

Onderwerp
2171047 - 1e wijziging
Legesverordening 2018

Voorstel (zaak)
De "Verordening tot 1e Wijziging van de Verordening op de heffing en
invordering van Leges 2018" vast te stellen.

Onderwerp
2188634 - Toetreding Haaksbergen als
aandeelhouder Twente Milieu N.V.

Voorstel (zaak)
In te stemmen met het verzoek van de gemeente Haaksbergen om toe treden
als aandeelhouder van Twente Milieu N.V. en de overdracht van BOR taken,
mits:
- Haaksbergen aandelen A verwerft en naar rato kapitaal inbrengt ter hoogte
van het opgebouwde eigen vermogen van de onderneming;
- Haaksbergen de zekerheid biedt dat het op termijn (d.w.z. na beëindiging
van de overeenkomst met Leemans) de huis-aan-huisinzameling
onderbrengt bij Twente Milieu conform de kwalitatieve eisen van artikel 3.2
van de aandeelhoudersovereenkomst.
- Het aandeelhouderschap weer wordt beëindigd als na afloop van het contract
blijkt dat Haaksbergen de afvalinzameling toch niet bij Twente Milieu
onderbrengt.

Onderwerp
2188655 - 7e wijziging Beleidsbegroting
2017

Onderwerp
2193209 - Motie vreemd: KinderJeugdraad en KinderJeugdburgemeester

• Samen met scholen en andere relevante maatschappelijke organisaties te
verkennen of de kinderraad en/of jongerenraad en de kinderburgemeester c.q.
jeugdburgemeester in Hengelo een plek kan krijgen.
• Bij draagvlak voor een Hengelose kinderraad en/of jongerenraad en
kinderburgemeester c.q. jeugdburgemeester met diezelfde organisaties te
bekijken hoe dit vorm kan krijgen; hiervoor een plan (inclusief kosten) voor te
leggen aan de gemeenteraad en hierbij te kijken naar:
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- Hoe activiteiten van een kinderraad en/of jongerenraad en een
kinderburgemeester c.q. jeugdburgemeester breed kunnen worden
gecommuniceerd om zo ook andere maatschappelijke instellingen
te inspireren werk te maken van participatie van kinderen en jongeren.
Agendanummer
D05



Onderwerp
2193212 - Motie vreemd: Honorering
raadsleden en wethouder van de SP

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
• De vergoeding van raadsleden en de eventuele wethouder uiterlijk direct
ingaande na de gemeenteraadsverkiezingen 2018 over te maken op zijn of
haar persoonlijke bankrekeningnummer en niet op de bankrekening van de
politieke partij SP.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 2 stemmen
voor van LokaalHengelo, Lijst
Horsthuis en 34
stemmen tegen,
wordt de motie
verworpen.
Stemverklaringen
van de heer Kok
(BurgerBelangen)

De voorzitter sluit de vergadering om 00.18 uur.
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