BESLUITENLIJST

12 september 2017

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 12 september 2017 te 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: G.J. Eeftink
Aanwezig zijn de leden: N. Akfidan, E. Alkema, 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, W. Mulder, mevrouw M.J.H.M. Muller, mevrouw B. Nijland, F. Peters, J.J.H. Rikkerink, 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: F.W.G. Albek, M.J. ten Barge, mevrouw I.C. Postma-Horstman, M.A. van Rossum
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:
1. Afmeldingen ontvangen van mw. Postma en de heren Ten Barge en Van Rossum.
2. In het kader van haar vertrek heeft mw. Postma een bericht aan de raad geschreven, dat door de voorzitter wordt voorgelezen.
3. De raadsleden ontvangen de brochure Hengelo Sport 2017-2018.

A02

Vaststelling agenda
1. De heer Wiertsema verzoekt, met redenen onderbouwd, om het onder C01 aangekondigde initiatiefvoorstel van de agenda te halen.
2. Er is een motie vreemd aan de agenda aangekondigd door Lokaal Hengelo en Lid Van Veen, 'Voldoende ondergrondse containers en de grijze container moet
blijven!'. De motie wordt als agendapunt D03 toegevoegd.
3. Als leden van de commissie voor de geloofsbrieven t.b.v. de toelating van de heer Winter worden de leden Fiechter, Koetsveld en Steen (vz) benoemd.
Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.



De commissieleden en de griffier verlaten de vergadering.

A03

Vragenkwartier
1. Vragen van
2. Vragen van
3. Vragen van
4. Vragen van



De leden van de commissie tot onderzoek geloofsbrieven en de griffier keren terug in de vergadering.

de
de
de
de

heer
heer
heer
heer

Evers (GroenLinks) inzake de HCH-verontreiniging, beantwoord door wethouder Elferink.
Janssen (Lokaal-Hengelo) inzake overlast door ratten, beantwoord door wethouder Elferink.
Van Grouw (SP) inzake boetesysteem Regiotaxi, beantwoord door wethouder Bron.
Kok (VVD) inzake camera's kruispunt Laan van Driene/PC Hooftlaan, beantwoord door wethouder Bron.
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A04

Bestuurlijke actualiteiten
1. Wethouder Ten Heuw heeft een mededeling naar aanleiding van berichtgeving inzake betrokkenheid van Münster bij Twence.

Agendanummer
A05

Onderwerp
2150620 - Toelating dhr. W. Winter als
raadslid

Voorstel (zaak)



De vergadering wordt van 20.15 uur tot 20.19 uur geschorst.

D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01-A01

Onderwerp
2158228 - Amendement over Right to
Challenge

Voorstel (zaak)
Amendeert de verordening maatschappelijke ondersteuning Hengelo door
•
Aan de voorliggende verordening toe te voegen een artikel over de
werkingssfeer van het Right to Challenge;
•
De titel en tekst voor dat artikel zijn:
Right to Challenge,
1. Het college wijst de Hengelose burgers actief op de mogelijkheid
initiatieven te ontplooien die het uitvoeren van taken van het college
op grond van de wet betreffen, zoals vastgelegd in artikel 2.6.7 van de
wet:
2. Het college biedt Hengelose burgers en maatschappelijke initiatieven
minimaal eenmaal per jaar de mogelijkheid tot intekening op de
uitvoering van (delen van) de in lid 1 genoemde taken, het college legt
deze mogelijkheid vast in de inkoopprocedure en/of contracten van

12 september 2017

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Namens de
commissie voor
onderzoek van de
geloofsbrieven,
bestaande uit
Mevrouw Steen
(CDA) – vz, de
heer Fiechter
(VVD) en de heer
Koetsveld (SP)
deelt de voorzitter mede, dat de
commissie geen
belemmeringen
heeft geconstateerd die aan de
toelating in de
weg staan.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 33.
Met twee
stemmen voor
van de heer
Janssen (LokaalHengelo) en de
heer Van Veen
(Lijst Van Veen)
en 31 stemmen
tegen, wordt het
amendement
verworpen.
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•
Agendanummer
D01



Onderwerp
2138792 - Verordening
maatschappelijke ondersteuning
gemeente Hengelo 3e wijziging

voorzieningen voor maatschappelijke ondersteuning;
3. Hengelose burgers en maatschappelijke initiatieven kunnen alleen
taken van het college op grond van de wet overnemen als zij zich
organiseren in een rechtspersoon en een plan overleggen;
4. In het plan, zoals bedoeld in lid 3, staat beschreven welke resultaten
beoogd worden, op welke wijze de continuïteit is gegarandeerd, hoe
aan de kwaliteitseisen zoals beschreven in hoofdstuk 5 van de
verordening wordt voldaan;
5. Het plan, zoals bedoeld in lid 3, dient tenminste door 3 Hengelose
burgers te zijn ondertekend;
6. Het college wijst een of meerdere onafhankelijke organisaties aan die
zorg draagt/ dragen voor;
a) Ondersteuning van de initiatiefnemers en maatschappelijke initiatieven
gedurende de onderzoeksfase en de uitvoering van de taken;
b) Ondersteuning bij de verantwoording aan het college van de realisatie
van het plan, zoals bedoeld in lid 3;
c) De afhandeling van klachten;
d) De beoordeling van de initiatieven, zoals bedoeld in lid 1
7. Het college maakt het besluit op de aanvraag voor een initiatief, zoals
bedoeld in lid 1, binnen 14 dagen openbaar en informeert de
gemeenteraad hierover.
Voor het opnemen van het artikel in de verordening een logische plaats en
daaruit volgend artikelnummer te vinden.

Voorstel (zaak)
De verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Hengelo 3e
wijziging vast te stellen.
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Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 33.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring
van de heer Van
Wakeren (Pro
Hengelo) en de
heer Van Veen
(Lid Van Veen).

De vergadering wordt geschorst van 21.08 uur tot 21.24 uur.

Pagina 3 van 4

Agendanummer
D02

Onderwerp
2148844 - Wijziging
programmabegroting 2018 Regio
Twente

Voorstel (zaak)
Een zienswijze in te dienen op de 'Wijziging programmabegroting 2018' van de
Regio Twente.



De aangekondigde motie vreemd aan de agenda wordt ingetrokken.



De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.

12 september 2017
Resultaat
Opmerkingen uit
vergadering de vergadering
Vastgesteld Stemmende
leden: 33.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.
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