10 november 2021
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 10 november 2021 te 17.00 uur

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

A
A01

ALGEMEEN
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Mededelingen: O.J. Fiechter, R.H. Oude Munnink, mevrouw W. Rozema en mevrouw H.S. Steen-Klok zijn afwezig.
H.E. Capelle, M.J.H. Elferink, S.M. Janssen, mevrouw E.M. Mooijman, mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw en I. Yikilmaz zijn later.

A02

Vaststelling agenda
De heer F. van Grouw (SP) verzoekt, mede namens de overige indieners, motie C01-M04 pas aan het eind van de eerste termijn in te dienen en te behandelen,
nadat de overige moties en amendementen zijn ingediend.
De heer L. Janssen (lid Janssen) informeert naar de bestuurlijke actualiteiten. Moet geen melding worden gedaan van de uitbraak van corona in de opvang van
vluchtelingen. De heer S. Schelberg geeft aan dat de raad middels de mail van gistermiddag voldoende is geïnformeerd.
De agenda, wordt in de volgorde zoals genoemd in het behandelvoorstel, behandeld.

A03

Vragenkwartier
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.

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

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

Onderwerp
3316121 - Tweede Beleidsrapportage
2021

Voorstel (zaak)
Het college besluit om de gemeenteraad te adviseren om als volgt
te besluiten:
1. In te stemmen met de Tweede Beleidsrapportage 2021;
2. De begroting 2021 te wijzigen op basis van het overzicht
financiële afwijkingen met een totaal voordelig saldo van
€ 2.766.732;
3. In te stemmen met de volgende mutaties in de reserves, per
saldo een dotatie van € 2.778.330:
a. Een onttrekking uit de Reserve duurzaam Veilig van € 60.000;
b. Een storting in de Reserve Tozo van € 210.946;
c. Een storting aan de Reserve decentralisatie-uitkeringen van
€ 285.342;
d. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van
€ 250.000;
e. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van
€ 84.000;
f. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van
€ 29.000;
g. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van
€ 46.000;
h. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van
€ 40.356;
i. Een onttrekking uit de Reserve decentralisatie-uitkeringen van
€ 84.225;
j. Een storting in de Reserve grondexploitaties algemeen van
€ 197.380
k. Een onttrekking uit de Reserve grondexploitaties algemeen van
€ 1.721.740;
l. Een storting in de Reserve dekking kapitaallasten van
€ 1.721.740;
m. Een onttrekking uit de Reserve Dekking Kapitaallasten van
€ 88.489;
n.
Een storting in de Algemene Reserve van het resultaat van
deze beleidsrapportage van € 2.766.732.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
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B02

C

3309856 - uitvoeringskrediet Marktplein
e.o.

1. Kennis nemen van het definitief ontwerp van het project
marktplein/herinrichting winkelstraten.
2. Kennis nemen van de totale kosten van € 9.070.000 van het
project marktplein/herinrichting winkelstraten.
3. Een krediet van € 5.025.000 ter beschikking te stellen voor dat
deel van de kosten waarvan de bevoegdheid bij de raad ligt
4. In te stemmen met de dekking van dit krediet door:
• een bijdrage uit het budget binnenstad marktplein van
€ 3.900.000
• een bijdrage uit het budget binnenstad fietsenstalling markt
€ 725.000
• een bijdrage uit het budget binnenstad warenmarkt € 400.000
5. in te stemmen met de afschrijvingstermijn van 30 jaar voor de
fietskelder waardoor de hiervoor beschikbare middelen (actieplan
fiets en budget binnenstad) op eenzelfde afschrijvingstermijn zijn
gebaseerd.
6. een subsidiebedrag van € 371.798 dat is toegekend uit de
impulsgelden Klimaatadaptatie vanuit het Rijk en daarnaast een
subsidiebedrag van € 74.359,50 dat beschikbaar wordt gesteld
door de provincie Overijssel (subsidie Klimaatadaptatie) ter
beschikking te stellen ter dekking van de kosten.
7. In te stemmen met de begrotingswijzigingen
8. Kennis nemen van de beantwoording van de motie “marktplein
vergunning vrije zone”.

Vastgesteld

10 november 2021
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring: mw. S. van
den Beukel (ChristenUnie).

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT







De heer S. Janssen voegt zich om 17.09 uur bij de vergadering.
De heer M. Elferink voegt zich om 17.21 uur bij de vergadering.
Mevrouw J. Nijhof-Leeuw voegt zich om 17.29 uur bij de vergadering.
De heer I. Yikilmaz voegt zich om 17.33 uur bij de vergadering.
Mevrouw E. Mooijman voegt zich om 17.41 uur bij de vergadering.
De heer H. Capelle voegt zich om 18.16 uur bij de vergadering.

 De vergadering wordt geschorst van 19.10 tot 20.17 uur.
 De vergadering wordt geschorst van 21.55 tot 22.06 uur.
 De vergadering wordt geschorst van 23.05 tot 23.09 uur.
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Agendanummer
C01-A01

Onderwerp
3335761 - Amendement maatregelen
Sociaal Domein uit de Beleidsbegroting

Voorstel (zaak)
Mandateert bijlage 8.4 ‘Maatregelenpakket Sociaal Domein’ van de
Beleidsbegroting 2022-2025 als volgt:

Resultaat
vergadering
Verworpen

Haalt uit het maatregelenpakket:
• Maatregel 1: maximaal 4 uur of 4 dagdelen in de WMO (levert
400.000 euro op)
en
• Maatregel 3: Brede vraagverheldering met het normale leven als
uitgangspunt (financiële effect onbekend).

10 november 2021
Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 24
stemmen tegen en
9 stemmen voor (Lokaal
Hengelo, Groenlinks, PVV,
lid Janssen, lid Huis in 't
Veld en lid Capelle)
verworpen.

Voegt toe het hoofdstuk 'Onderzoek' in bijlage 8.4
'Maatregelenpakket Sociaal Domein'
Onderzoek
We gaan meer onderzoek doen naar de door het college
voorgestelde maatregel 1: maximaal 4 uur of 4 dagdelen in de
WMO en maatregel 3; Brede vraagverheldering met het normale
leven als uitgangspunt . Deze resultaten delen we met de raad.
Met deze gegevens gaan we in aanloop naar de Beleidsbegroting
2023 – 2026 opnieuw beoordelen of de voorgestelde maatregelen
in 2023 wel doorgevoerd moeten worden en meegenomen moeten
worden in de begroting voor 2023.

C01-A02

3335782 – Amendement kosten
verhuizen en inrichten Voedselbank

C01-A03

3335795 - Amendement
beleidsmedewerker beschermd wonen

Mandateert:
Het benodigde bedrag (geraamd op € 400.000) éénmalig uit het
vastgestelde deel voor het Sociale Domein uit de Algemene
Reserve te halen en deze consequenties te verwerken in de
voorliggende beleidsbegroting 2022 - 2025.
Amendeert de Beleidsbegroting 2022-2025 als volgt:
- Om uit de beleidsbegroting 2022-2025 eenmalig een bedrag van
€ 15.000,- te reserveren voor verhuis- en inrichtingskosten
Voedselbank;
- Deze te financieren uit de algemene reserve.
Amendeert de begroting als volgt
Paragraaf 8.7
• Schrap nummer 22-NB-6.4 Beschermd wonen
• Wijzig Totaal nieuw beleid collegevoorstel excl. Aangenomen
amendementen en moties: van -455 in -376

Verworpen

Verworpen

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 26
stemmen tegen en 7
stemmen voor
(LokaalHengelo, PVV, lid
Janssen, lid Huis in 't Veld,
lid Capelle) verworpen.
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 23
stemmen tegen en 10
stemmen voor
(BurgerBelangen,
LokaalHengelo, PvdA, PVV
en lid Janssen) verworpen.
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C01-A04

3335805 - Amendement handgeld
gemeenteraad

C01-A05

3335811 - Amendement 8.4
maatregelenpakket sociaal domein

C01-A06

3335843 - Amendement Subsidie voor de
huisvesting voor de Voedselbank

Amendeert de begroting als volgt:
Paragraaf 8.7
Voeg toe onder aangenomen amendementen en motie met
financiële consequenties
2022
2023
2024
2025
Handgeld
gemeenteraad
- 50
pm
pm
pm
Amendeert de begroting als volgt:
8.4 Maatregelenpakket sociaal domein(pag. 204)(cursieve tekst is
de wijziging) financiële opgave
Er zijn op korte termijn maatregelen nodig om de tekorten binnen
de jeugdhulp en WMO terug te dringen. Bij het vaststellen van de
Kadernota 2022 – 2025 hebben gemeenteraad en college
aangegeven dat zij er van uitgaan dat het Rijk een deel van de
stijgende kosten in het sociaal domein de komende jaren zal
compenseren. Aanvullend heeft de gemeenteraad bij het
vaststellen van de Kadernota 2022 – 2025 ingestemd met een
bezuinigingsopgave binnen de WMO en Jeugdwet. om met elkaar
in gesprek te gaan over hoe de tekorten op lange termijn binnen
het sociaal domein moeten worden opgelost. Hiervoor is een
integraal uitwerkingsplan nodig van het beleidsprogramma sociaal.
Zodra dit plan is gemaakt met de daarvoor benodigde partners zal
het college het plan aan de gemeenteraad voorleggen op welke
wijze de zorg binnen het sociaal domein tegen de daarvoor van
het rijk gekregen kosten kan worden uitgevoerd en hoe het
college hier in gezamenlijkheid met haar partners naar toe gaat
werken. Dit plan zal zorgvuldig worden opgesteld en zo spoedig
mogelijk aan de gemeenteraad worden voorgelegd waarbij de
eventuele tekorten voor 2022 nog éénmalig zullen moeten worden
gedekt uit de algemene reserve, omdat 2022 moet worden gezien
als een overgangsjaar.
De rest van 8.4 wordt geschrapt.
Indieners van mening zijn ‘dat ieder gestelde voorwaarde, er een
teveel is’.
Stelt voor de beleidsbegroting 2022-2025 (3301539), blz. 2 van
het Raadsadvies onder hoofdstuk ‘Nieuw beleid‘ bladzijde 23 en 27
van de ‘Beleidsbegroting 2022-2025’ als volgt te amenderen:
Haalt de volgende zinsnede uit de tekst:
‘In overleg met de gemeenteraad zullen nadere voorwaarden voor
de verstrekking van de subsidie aan de Voedselbank worden
gesteld.’

Verworpen

10 november 2021
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 27
stemmen tegen en
6 stemmen voor
(BurgerBelangen, PvdA en
lid Capelle) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 22
stemmen tegen en
11 stemmen voor (CDA,
BurgerBelangen,
LokaalHengelo, PvdA en
ChristenUnie) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 23
stemmen tegen en
10 stemmen voor
(BurgerBelangen,
LokaalHengelo, PVV, lid
Janssen, lid Huis in 't Veld
en lid Capelle) verworpen.
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C01-M02

3335868 - Motie In gesprek over de WLZ
(Wet Langdurige Zorg)

C01-M03

3335879 - Motie Fietsen in Hengelo

C01-M04

3335884 - Motie Subsidie Voedselbank
onder voorwaarden

Draagt het college op om:
• Zo spoedig mogelijk in gesprek te gaan met het CIZ en het
Zorgkantoor over de kosten voor Langdurig Verblijf die nu
onterecht voor rekening komen van de gemeente door de
achterstanden bij het CIZ;
• Het CIZ een pilot voor te stellen, waarin een onderzoeker van
het CIZ samenwerkt met een consulent van de gemeente Hengelo
om zo te komen tot de door het CIZ gehanteerde criteria;
• In gesprek te gaan met de zorgaanbieders om samen te werken
met hen en een andere werkwijze te hanteren, zodat de aanvraag
direct digitaal wordt ingediend bij het CIZ;
• De uitkomsten van de bovenstaande opdrachten
te delen met de raad.
Draagt het college op:
• Om voor maart 2022 het mobiliteitsplan naar de raad te
versturen, zodat de bespreking en de financiering van dit
plan mee kan worden genomen bij de integrale afweging voor de
Kaderbrief/Kadernota;
• In dit mobiliteitsplan ook in te gaan op de knelpunten zoals die
zijn benoemd door de Fietsersbond.
Draagt het college op:
1. Verbeteren positie van de klant.
Als voorwaarde voor de nu gevraagde extra gemeentelijke
subsidie van 45k voor de voedselbank te stellen, dat er een
onafhankelijke klachtenregeling beschikbaar, bruikbaar en
gepubliceerd is. De Cliëntenraad Minima & WMO Hengelo te
betrekken bij de beoordeling van de gepubliceerde
klachtenregeling.
2. Bijdrage aan het verbreden van de hulp.
Als voorwaarde voor de nu gevraagde extra gemeentelijke
subsidie van 45k voor de voedselbank te stellen:
- Dat er een structurele samenwerking en periodiek overleg tussen
minimaal de genoemde organisaties gaat plaatsvinden met als
doel de hulp aan de klanten te kunnen verbreden en verbeteren.
De gemeente deze samenwerking en dit overleg te laten initiëren.
- Te zorgen dat klanten van de genoemde organisaties vrijblijvend
en indien gewenst op de hoogte gehouden worden van aanbod of
wetenswaardigheden van de andere organisaties en dat men
indien mogelijk van elkaars accommodaties gebruik kan maken
om potentiële of bestaande klanten te helpen.
- Ervoor te zorgen dat de wijze van samenwerking en de
bijdrages aan doelstellingen van genoemde organisaties uiterlijk
op 1 juli 2022 is vastgelegd in relevante beleidsplannen van de
gemeente, de aan de gemeente verbonden organisaties en de
voedselbank.

Aanvaard

Verworpen

Aanvaard

10 november 2021
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 17
stemmen voor en
16 stemmen tegen
(ProHengelo, CDA,
LokaalHengelo, GroenLinks,
PvdA, lid Janssen, lid Huis in
't Veld en lid Capelle)
aanvaard.

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 21
stemmen tegen en
12 stemmen voor
(ProHengelo, SP, lid
Janssen, lid Huis in 't Veld
en lid Capelle) verworpen.
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 23
stemmen voor en 10
stemmen tegen
(BurgerBelangen,
LokaalHengelo, PVV, lid
Janssen, lid Huis in 't Veld
en lid Capelle) aanvaard.

Pagina 6 van 10

10 november 2021
3. Onafhankelijkheid door verkleinen aandeel lokale gemeentelijke
subsidies.
Als voorwaarde voor de nu gevraagde extra gemeentelijke
subsidie van 45k voor de voedselbank te stellen:
- dat de voedselbank ervoor zorgt de totaal benodigde
gemeentelijke (Hengelose) subsidie van jaarlijks €65k
stapsgewijs wordt afgebouwd naar €45k vooralsnog in 2025.
- dat de voedselbank ervoor zorgt de verhouding lokale
gemeentelijke subsidie ten opzichte van andere giften en
sponsoring gaat verschuiven naar meer giften en sponsoring. De
voedselbank dit in het beleidsplan te laten opnemen en afspraken
hierover te delen met de gemeenteraad.
4. Samenhang subsidie met kosten voedselbank
Als voorwaarde voor de nu gevraagde extra gemeentelijke
subsidie van 45k voor de voedselbank afspraken te maken over:
- het continueren van acceptatie van klanten volgens de door de
landelijke voedselbank opgestelde richtlijnen.
- de continuïteit in de te leveren voedselpakketten (hoe vaak per
maand en volgens welke leveringsgaranties).
en draagt op:
Zich niet als subsidiegever rechtstreeks te verbinden aan kosten
die de voedselbank maakt of zich op enige wijze meerjarig te
verplichten tot garantstelling voor een bepaald bedrag.
5. Haalbaarheid en controle op te maken afspraken
Subsidie eventueel al te verlenen als er een intentieverklaring is
met de voedselbank over wanneer een uitwerking en effectuering
van de afspraken zal zijn gemaakt.
Uiterlijk in kwartaal 3 van 2022 de uitwerking van de afspraken en
de plannen rondom realisatie van de afspraken ter informatie aan
de gemeenteraad te doen toekomen.
Elke 2 jaar de gemeenteraad te laten informeren over de
voortgang van de in deze motie genoemde opdrachten zodat de
gemeenteraad deze indien nodig kan agenderen in een politieke
markt.
C01-M05

3335895 - Motie voorliggend veld op peil
in de wijken

Draagt het college op:
- Uiterlijk 15 december aan de raad duidelijk te maken hoe het
voorliggend veld per wijk/buurt is georganiseerd. Hierbij ook
inzichtelijk te maken op welke plekken ouderen terecht kunnen
voor activiteiten en ontmoeting.
- Zich in te spannen om in buurten/wijken waar ouderen geen
laagdrempelige ontmoetings- of activiteitenruimte (meer) tot hun
beschikking hebben, deze te realiseren.

Aanvaard

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 32
stemmen voor en 1 stem
tegen (lid Capelle) aanvaard.
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C01-M09

3336014 - Motie Omgevingswet mag niet
leiden tot stijging legeskosten

Draagt het College op:
Om bij de invoering de Omgevingswet de kosten voor een
omgevingsvergunning op het huidige niveau te houden.

Verworpen

C01-M10

3336021 - Motie Geen preventie zonder
ervaring; Inzet ervaringsdeskundigen

Aanvaard

C01-M11

3336091 - Motie Meldpunt voor
energiearmoede

C01-M12

3336168 - Motie Monitoring
maatregelenplan sociaal domein

C01-M13

3336175 - Motie Dementievriendelijke
gemeente

C01-M14

3336180 - Motie handgeld gemeenteraad

Draagt het College op om:
1. de inzet van ervaringskennis in het sociaal domein en als
onderdeel van de ontwikkelopgave van het maatregelenpakket te
beschrijven. Hierbij te beschrijven of de ervaringsdeskundigheid
wordt gebruikt t.b.v. het ophalen van behoeftes, het adviseren
rondom beleid of uitvoering of het uitvoeren van beleid.
2. in de monitoring van het sociaal domein ervaringsdeskundigen
te blijven of te gaan betrekken waar dit mogelijk is en dit te
beschrijven bij de wijze waarop de monitor tot stand is gekomen.
Verzoekt het college:
- In de maand december 2021 een (tijdelijk) Meldpunt op te
richten waar mensen zich kunnen melden (anoniem desgewenst)
dat ze energiearmoede kennen
- Hier voldoende publiciteit aan te geven zodat de meeste
huishoudens op de hoogte zijn van dit initiatief van de gemeente
- In het eerste kwartaal van 2022 de raad te informeren over de
opgehaalde resultaten en een bijeenkomst met de raad te
organiseren hoe we onze inwoners kunnen bijstaan die te maken
hebben met energiearmoede of verborgen energiearmoede
Draagt het college op om:
- Specifiek op de voorgenomen maatregelen gelijk aan de P&C
cyclus een terugkoppeling aan de raad aan te bieden en deze met
de P&C cyclus te ontwikkelen.
- Hierin de te behalen financiële effecten maar ook de effecten die
het heeft op de inwoners inzichtelijk te maken voor de raad.
Draagt het college op
• Met een beleidsplan dementievriendelijke gemeente te komen
waar in ieder geval de consequenties voor wonen, activiteiten
aanbod en scholing is opgenomen.
• Bij het tot stand komen van dit plan in ieder geval de partners in
de gemeente en het zorgkantoor te betrekken.
• Dit plan uiterlijk in april 2023 aan de raad voor te leggen zodat
het een onderdeel kan worden van de kadernota 2024-2027
Draagt het college op
Aan de raad terug te koppelen middels de kadernota/brief van
2022 wat de consequenties zijn voor de begroting van 2023 en
verder, om dit bedrag voor de gemeenteraad, net zoals voor het
college, structureel in de begroting op te nemen.

10 november 2021
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 27
stemmen tegen en
6 stemmen voor (CDA, PVV
en lid Janssen) verworpen.
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 23
stemmen voor en 10
stemmen tegen (VVD, PVV,
lid Janssen en lid Huis in 't
Veld) aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 25
stemmen tegen en 8
stemmen voor (PvdA, PVV,
ChristenUnie, lid Janssen, lid
Huis in 't Veld en lid Capelle)
verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 29
stemmen voor en 4
stemmen tegen (D66,
LokaalHengelo en lid Huis in
't Veld) aanvaard.
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 19
stemmen voor en 14
stemmen tegen
(ProHengelo, CDA,
BurgerBelangen, PVV en lid
Huis in 't Veld) aanvaard.

Aanvaard

Verworpen

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 27
stemmen tegen en 6
stemmen voor
(BurgerBelangen, PvdA en
lid Capelle) verworpen.
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C01-M15

3335995 - Motie: Sociale woningbouw
moet naar 25% van nieuw te bouwen
woningen

Draagt het college op
• Voor 1 maart 2022 met een plan te komen hoe het college tot
de 25 % sociale huurwoningen gaat komen voor de komende tien
jaar binnen de nieuw te bouwen woningen.

Verworpen

C01-M16

3336015 - Motie Opkoopbescherming zo
snel mogelijk

Aanvaard

C01-M17

3336019 - Motie Proactieve aanpak
energiearmoede

C01

3301539 - Beleidsbegroting 2022-2025

Draagt het college op
• In een op te stellen verordening een gemeente brede
opkoopbescherming per 1 januari 2022 op te nemen
• Te zorgen voor goede publicatie waardoor belanghebbenden
gedurende de inspraakperiode van deze verordening over dit
voornemen goed worden geïnformeerd, teneinde toereikende
inspraak te hebben op dit voornemen
Draagt het college op
• Een multidisciplinaire aanpak voor het tegengaan van
energiearmoede te ontwikkelen. (een goed voorbeeld is De
Arnhemse Aanpak Energie Armoede 2020-2023)
• Waarbij het doel is om toegang van inwoners tot ontzorging en
ondersteuning te vereenvoudigen, het bereik onder de
huishoudens die het nodig hebben te vergroten en de effectiviteit
ervan te verbeteren
• Hiervoor vanuit de energietransitie nauw samen te werken met
diverse initiatieven en partners binnen de gemeente en
verbindingen te leggen met beleidsterreinen als armoede en
schuldhulpverlening
• Dit plan voor te leggen aan de raad in het najaar van 2022 (dit
i.v.m. de verkiezingen en aantreden nieuw college)
1. De Beleidsbegroting 2022-2025 vast te stellen;
2. Het programmaplan, bestaande uit de programma’s als
beleidsinhoudelijk kader vast te stellen;
3. Het college van Burgemeester en wethouders te machtigen tot
het uitvoeren van het programmaplan voor het jaar 2022;
4. De lasten en baten per programma, inclusief de mutaties in de
reserves, als financieel kader vast te stellen voor het jaar 2022 en
het autorisatieniveau van programma 6 niet meer uit te splitsen in
deelprogramma’s;
5. De subsidieplafonds vast te stellen voor het jaar 2022;
6. In te stemmen met het blijven sturen op voldoende
rijksinkomsten in het sociaal domein; door onverminderd de in
gang gezette lobby voort te zetten; dit geldt ook voor andere
bestaande en nieuwe taken;
7. In te stemmen met het pakket aan maatregelen om bij te
sturen op volume ontwikkelingen in het sociaal domein, zoals
verwoord in bijlage 8.4;
8. In te stemmen met het bewust afwijken van het provinciaal

10 november 2021
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 21
stemmen tegen en 12
stemmen voor (SP, D66,
PvdA, PVV, ChristenUnie, lid
Janssen, lid Huis in 't Veld
en lid Capelle) verworpen.
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 28
stemmen voor en 5
stemmen tegen (D66,
LokaalHengelo en PVV)
aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 19
stemmen tegen en 14
stemmen voor (SP, CDA,
PvdA, PVV, ChristenUnie, lid
Janssen en lid Capelle)
verworpen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 27
stemmen voor en 6
stemmen tegen (PvdA, PVV,
lid Janssen en lid Huis in 't
Veld) vastgesteld.
Stemverklaring: mw. B.
Morskieft (CDA).
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3336070 - Amendement Geen verhoging
hondenbelasting

C02

3299986 - Belastingverordeningen en
tarieven 2022

toezichtkader met ingang van het jaar 2023 met betrekking tot de
extra verwachte rijksmiddelen jeugdzorg (zgn. 'stelpost uitkomst
onderzoek Jeugdzorg') door deze op 100% te stellen in plaats van
de door de provincie toegestane 75% van de verwachte
rijksbijdrage op basis van de uitspraak van de commissie van
Wijzen.
Amendeert het voorstel als volgt:
- de onder artikel 5 genoemde tarieven terug te brengen naar de
tarieven belastingverordening 2020.

1. de volgende verordeningen vast te stellen:
a. Verordening onroerende-zaakbelasting 2022
b. Verordening parkeerbelastingen 2022
c. Verordening precariobelasting 2022
d. Verordening hondenbelasting 2022
e. Verordening toeristenbelasting 2022
f. Verordening begraafrechten 2022
g. Legesverordening 2022
h. Marktgeldverordening 2022
i. Verordening rioolheffing 2022
j. Verordening rioolaansluitrecht 2022
k. Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2022

Verworpen

Gewijzigd
vastgesteld

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 25
stemmen tegen en 8
stemmen voor
(BurgerBelangen,
LokaalHengelo, PVV en lid
Janssen) verworpen.
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 30
voor en 3 stemmen tegen
(PVV en lid Janssen)
vastgesteld.
De verordening
reinigingsheffingen 2022
wordt doorgeschoven naar
een politieke raad en
raadsvergadering in
december.

2. Kennis te nemen van het door het college, onder voorbehoud
van vaststelling van de Verordening parkeerbelastingen 2022 door
de raad, vastgestelde Aanwijzingsbesluit betaald parkeren 2022
met bijbehorende overzichtskaart fiscaal gebied 2022.

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.27 uur.
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