BESLUITENLIJST

21 oktober 2020

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 21 oktober 2020 te 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: G.J. Eeftink
Aanwezig zijn de leden: F.W.G. Albek, H.L. ter Beek, 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, L. Janssen, S.M. Janssen, mevrouw A.B.E.G. Kemperink
(later), H. Koetsveld, mevrouw M.G.F. Luttikholt, mevrouw E.M. Mooijman, mevrouw B.F.M. Morskieft, V.H. Mulder, R.H. Oude Munnink, F. Peters, J.J.H. Rikkerink,
mevrouw W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker, J.H. van der Sleen (later), 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: N. Akfidan, mevrouw M.J.J.T. Huis in ’t Veld, mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw
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: raadsleden N. Akfidan, mevrouw M.J.J.T. Huis in ’t Veld en mevrouw J.M. Nijhof-Leeuwen zijn afwezig. De raadsleden mevrouw A.B.E.G.
Kemperink en J.H. van der Sleen komen later.

A02

Vaststelling agenda
De heer L. Janssen (lid Janssen) kondigt een motie vreemd ‘Rechtstreeks informeren van betrokkenen bij vergunningaanvragen’ aan. Voorstel is deze motie op
te nemen als agendapunt D02.
De heer S.M. Janssen (VVD) kondigt een motie vreemd ‘Nascheiding afval’ aan. Voorstel is deze motie op te nemen als agendapunt D03.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.


Mevrouw A.B.E.G. Kemperink voegt zich om 19.36 uur bij de vergadering.

A03

Vragenkwartier
De heer G.J.J. Vennegoor (SP) heeft vragen aangemeld over herhaalde uitstel sloop Ebenau-pand en nieuwbouw horecawand Burgemeester Jansenplein,
beantwoord door wethouder Gerrits.
Mevrouw S. van den Beukel (ChristenUnie) heeft vragen aangemeld over tijdelijke sluiting kantoor Stadsbank Oost-Nederland, beantwoord door wethouder ten
Heuw.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.

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

Agendanummer
B01

B02

Onderwerp
3128650 - Tweede Beleidsrapportage
2020 (2e Berap)

Voorstel (zaak)
De raad besluit:
1.
in te stemmen met de Tweede Beleidsrapportage 2020;
2.
de begroting 2020 te wijzigen op basis van het overzicht
financiële afwijkingen met een totaal voordelig saldo van
€ 1.900.000.
3.
in te stemmen met de volgende in de begrotingswijziging
opgenomen mutaties in de reserves:
a. Een verlaging van de dotatie reserve haven voor een
bedrag van € 44.750.
b. Een onttrekking uit de reserve haven van € 550.232 ten
behoeve van de voorziening groot onderhoud haven.
c. Een onttrekking uit de reserve grondexploitaties van
€ 100.000 ten behoeve van de voorziening i.v.m. Lange
Wemen.
d. Een onttrekking uit de reserve organisatieontwikkeling
vanwege sluiten van de herverdeling personeelskosten
sociaal van € 43.269
4.
Het instellen van een voorziening groot onderhoud haven.

3083610 - Raadszaak Rapportage
Bereikbare Binnenstad

De gemeenteraad besluit
1.
De rapportage ‘Bereikbare binnenstad Hengelo’ met het
uitvoeringsprogramma vast te stellen.
2.
In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging waarin
een krediet van € 66.100 beschikbaar gesteld wordt voor de
bewegwijzering van de binnenstad en een krediet van
€ 54.400 beschikbaar gesteld wordt voor de
taxistandplaatsen. Er wordt voorgesteld de daaruit
voortvloeiende rente- en afschrijvingslasten te dekken uit
het budget binnenstad.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Vastgesteld

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
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VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

D02


D03

Onderwerp
3127887 - Definitief vaststellen
verordeningen maatschappelijke
ondersteuning 2020

Voorstel (zaak)
De verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 vast stellen.

3143964 - Motie vreemd: betrokkenen
rechtstreeks informeren bij aanvragen
en/of wijzigingen bij bijv.
omgevingsvergunningen

Om bij aanvraag of aanvragen van bv. omgevingsvergunning(en)
of bestemmingswijziging(en) welke gevolgen kan hebben voor de
omgeving en direct betrokkenen, deze op voorhand via een brief
te informeren over deze aanvraag of aanvragen.

Verworpen

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 33
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 34
Stemverhouding: met 27
stemmen tegen en 7
stemmen voor (GroenLinks,
Lokaal Hengelo, PVV,
L. Janssen en F. Albek)
verworpen.
Stemverklaring: J. Evers
(Groenlinks).

De heer J. van der Sleen voegt zich om 20.06 uur tijdens de behandeling van agendapunt D02 bij de vergadering.
3143979 - Motie inzake nascheiding afval

-

-



Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Het onderwerp “Haalbaarheidsonderzoek Bron- en
nascheidingsinstallatie” op de aandeelhoudersvergadering
van Twence te agenderen met als doel om in 2021 Twence
een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren;
De motie te versturen naar college en gemeenteraad van
aandeelhoudende gemeenten.

Aanvaard

Stemmende leden: 34
Stemverhouding: met 32
stemmen voor en 2
stemmen tegen (Groenlinks)
aanvaard.
Stemverklaring: J. Evers
(GroenLinks) en S. van
Beukel (ChristenUnie)

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
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