14 april 2021
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 14 april 2021 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, 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, L. Janssen, 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, R.H. Oude
Munnink, F. Peters, J.J.H. Rikkerink, mevrouw W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker, G.J.J. Vennegoor, mevrouw S. van Wier-Koca, W. Wiertsema, I. Yikilmaz en
mevrouw C. van der Zweth-Maijer
Afwezig zijn de leden: (vacature)lid Lokaal Hengelo, J.H. van der Sleen 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.
Mededeling: (vacature)lid Lokaal Hengelo, J.H. van der Sleen en mevrouw H.S. Steen-Klok zijn afwezig.

A02

Vaststelling agenda
De heer Evers doet het ordevoorstel agendapunt D05 van de agenda af te halen en te behandelen in een Politieke Markt. Er wordt gestemd en het ordevoorstel
wordt met 23 stemmen tegen en 11 stemmen voor (BurgerBelangen, GroenLinks, ChristenUnie, PVV, LokaalHengelo, lid Janssen, lid Capelle en lid Huis in ’t
Veld) verworpen. Stemverklaring: L. Janssen (lid Janssen).
De agenda wordt vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
Mevrouw S. van Wier-Koca (Lokaal Hengelo) heeft vragen aangemeld over ‘duurzame energievoorziening op Westermaat campus’. Deze vragen worden
meegenomen bij de behandeling van agendapunt C03.
Mevrouw C. van der Zweth-Maijer (VVD) heeft vragen aangemeld over ‘Bestemmingsplan Gezondheidspark’, beantwoord door wethouder Van Wakeren.
Mevrouw M.G.F. Luttikholt (PvdA) heeft vragen aangemeld over ‘Opleidingsschool FC Twente/Heracles’, beantwoord door wethouder Bruggink.
Mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw (PVV) heeft vragen aangemeld over de ‘Vuurwerkenquête’, beantwoord door wethouder Van Wakeren.
Mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw (PVV) en de heer I. Cetinkaya (D66) hebben vragen aangemeld over de ‘GBT aanslag’. Deze worden beantwoord door wethouder
Ten Heuw.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Geen bestuurlijke actualiteiten.
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VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01-A03

Onderwerp
3231377 - Amendement Woonagenda

C01-A04

3231385 - Amendement Wonen voor
ouderen borgen

C01

3157181 - Vaststelling woonagenda
2021-2030

Voorstel (zaak)
Amendeert de woonagenda als volgt:
Op bladzijde 5 van de Woonagenda wordt de cursieve tekst aan de
geciteerde alinea toegevoegd:
“Op 1 juli 2020 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen
waarin zij uitspreekt dat het nieuwe woningaanbod in Hart van
Zuid voor 20% uit sociale huurwoningen dient te bestaan. In de
planvorming rond Hart van Zuid vormt de betaalbaarheid een
belangrijke opgave.“ Op 4 november 2020 is deze motie door de
gemeenteraad verbreed en aangescherpt, waarbij als
uitgangspunt geldt dat van alle nieuw te realiseren woningen in de
gemeente een kwart zal moeten worden gerealiseerd in de
betaalbare sociale huursector. Dit betekent dat er regelmatig
inzichtelijk zal moeten worden gemaakt hoe realisatie en plannen
zich verhouden tot de opdracht om in heel Hengelo de komende
jaren van alle nieuw te realiseren woningen minimaal 25% te
laten bestaan uit sociale huurwoningen.
Amendeert in het raadsbesluit 3157181 ‘Vaststelling woonagenda
2021-2030’ de tekst van de Woonagenda Hengelo 2021-2030 als
volgt :
Kop - Druk op de woningmarkt (pag.1): “… binnen ons
woningmarktgebied en zeker binnen Hengelo willen en kunnen we
een belangrijke bijdrage leveren aan deze woningbouwopgave
waarbij we oog hebben voor verschillende woonconcepten voor
jongeren en voor ouderen (waaronder kleinschalige en
beschermende woonvormen voor ouderen bij voorkeur in de
nabijheid van voorzieningen).”
De raad van de gemeente Hengelo besluit:
A
1. In te stemmen met de behandeling van de zienswijzen zoals
opgenomen in de “Nota behandeling Zienswijzen woonagenda
2021-2030”, dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. In de ontwerp-woonagenda 2021-2030 de wijzigingen aan te
brengen zoals opgenomen in de “staat van wijzigingen”, dat deel
uitmaakt van dit besluit;
3. De woonagenda 2021-2030 (met identificatienummer
NL.IMRO.0164.SV0008-0301) vast te stellen als partiële

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
aanvaard.
Stemverklaring S. Janssen
(VVD).

Vastgesteld

Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring: L. Janssen
(lid Janssen).
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herziening van de woonvisie 2016-2026, pagina 24 en verder
(met identificatienummer NL.IMRO.0164.SV0004-0301);
B
Na vaststelling van de woonagenda 2021-2030 de indiener van de
zienswijzen op de hoogte te brengen van het besluit van de raad.
C02

3175020 - Beleidsprogramma sociaal
2021-2025

De gemeenteraad besluit:
1. Het definitieve Beleidsprogramma sociaal 2021-2025 vast te
stellen
2. In te stemmen met de nieuwe voorstellen voor Innovatie,
preventie en versnelling
3. Kennis te nemen van de Nota van beantwoording
inspraakreacties en de vijf inspraakreacties.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Aanvaard

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 26
stemmen voor en 7
stemmen tegen (SP,
ChristenUnie, F. Albek
(ProHengelo) en F.
Peters(ProHengelo)
aanvaard.
Stemverklaring: F. Albek
(ProHengelo), S. van den
Beukel (ChristenUnie), H.
Koetsveld (SP) en R. Oude
Munnink (D66).

Vastgesteld

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring: dhr. W.
Wiertsema (ProHengelo) en
mw. J.M. Nijhof-Leeuw
(PVV).

 Om 20.55 uur, tijdens de behandeling van agendapunt C02, verlaat mevrouw Huis in ’t Veld de vergadering.
C03-M01

3231420 - Motie Visualiseren gevolgen
energietransitie

C03

3212538 - Voorlopig ontwerp RES Twente

Roepen het college van B&W op:
• Samen met aangrenzende gemeenten en Provincie zorg te
dragen voor zorgvuldige communicatie over de gevolgen van de
energietransitie;
• Hierin in overleg met de Provincie te treden, die toegezegd heeft
een faciliterende rol te nemen en samen met de gemeenten het
visualiseren vorm te gaan geven in fysieke vorm, waar mogelijk
en in digitale vorm als aanvullend, waarbij de provincie de
gemeenten financieel tegemoet zal komen;
• Zo snel mogelijk nadat Hengelo de concrete plannen helder in
beeld hebben de Provincie te gaan benaderen om samen te komen
tot visualisatie, om de inwoners van Hengelo zo vroeg mogelijk in
de planfase een eerlijk en realistisch beeld te geven van de visuele
gevolgen van de plannen;
• Hengelose ondernemers die gespecialiseerd zijn in dergelijke
visualisaties te betrekken bij deze processen.
1. Commitment uit te spreken over de wens om gezamenlijk de
RES Twente 1.0 als strategisch koersdocument te realiseren.
2. Commitment op de gezamenlijke ambitie van de 14 Twentse
gemeenten, waterschappen en provincie:
a. Samen willen we in 2030 in Twente 1,5 Terawattuur (TWh)
duurzaam elektriciteit opwekken met een combinatie van wind- en
zonne-energie, waarbij elke gemeente zelf verantwoordelijk is
voor de eigen bijdrage in GWh. Hierbij is over programmering in
de planfase mogelijk nodig, vanwege te verwachten planuitval (op
basis van ervaring is dat 30%).
b. de uitwerking van de Regionale Structuur Warmte voor Twente.
3. Akkoord te gaan met de (proces)afspraken zoals in het
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voorlopig ontwerp zijn opgenomen om te komen tot de RES
Twente 1.0.
4. Eventuele reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0
kenbaar te maken aan het College van B&W..

D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring: mw. J.M.
Nijhof-Leeuw (PVV) en L.
Janssen (lid Janssen).

Onderwerp
3158521 - Verordening op het financiële
beleid en beheer van de gemeente
Hengelo (2021)

Voorstel (zaak)
1. De Financiële Verordening gemeente Hengelo 2021 vaststellen;
2. Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2014 in te trekken.

D02

3192422 - Gewijzigde uitvoeringsregeling
subsidie Groendaken 2021-2022

1. het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling
subsidieverlening Groendaken 2021-2022 voor de periode 1 mei –
31 december 2021 vast te stellen op € 30.000
2. De raad voor te stellen de kosten van deze verhoging voor een
bedrag van € 10.000 ten laste te brengen van het Gemeentelijk
Rioleringsplan en voor € 10.000 ten laste van het begrotingssaldo
2021
3. Deze aanpassing in de eerstvolgende verzamelwijziging van de
beleidsbegroting mee te nemen ter vaststelling
4. De inzet van middelen voor de uitvoeringsregeling voor 2022
en daarna integraal af te wegen bij de behandeling van de
kadernota

Vastgesteld

D03

3199177 - GR Gezondheid en Regeling
Recreatieschap Twente

De gemeenteraad besluit toestemming te verlenen om:
(a.) op te richten de bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap
Twente, overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde regeling
(bijlage1) met inbegrip van het amendement zoals in de brief ABvoorstel “Amendering GR Gezondheid en BVO Recreatieschap
Twente” is weergegeven;
(b.) de Regeling Regio Twente in zijn geheel te wijzigen in de
Gemeenschappelijke regeling Gezondheid, overeenkomstig de bij
dit besluit gevoegde regeling (bijlage 2) met inbegrip van het
amendement zoals in de brief AB-voorstel “Amendering GR
Gezondheid en BVO Recreatieschap Twente” is weergegeven.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

D04

3212921 - 2e wijziging Algemene
plaatselijke verordening 2019

De 'Verordening tot wijziging Algemene plaatselijke verordening
2019 (tweede wijziging)' vast te stellen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
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D05

3211984 - Deldenerstraat deel
Tuindorpstraat – Langestraat incl.
Mitchamplein en Marskant

De Raad besluit:
1. Voor de realisatie van de herinrichting Deldenerstraat, deel
Tuindorpstraat tot Langestraat, inclusief Mitchamplein en deel
Marskant, een uitvoeringskrediet te voteren van €4.050.000 excl.
btw
2. Dit krediet te dekken uit de voorziening Riolering (€1.909.817),
Kadernota 2020-2023 (€500.000) en de subsidiebijdrage van de
provincie Overijssel (€1.640.183)

Vastgesteld
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Stemmende leden: 32.
Stemverhouding: met 30
stemmen voor en 2
stemmen tegen
(GroenLinks) vastgesteld.
Stemverklaring: H.E. Capelle
(lid Capelle), mw. J.M.
Nijhof-Leeuw (PVV) en R.H.
Oude Munnink (D66).

 Om 23.35 uur, tijdens de behandeling van agendapunt D05, verlaat mevrouw Morskieft de vergadering.

D06

3219956 - Eindafrekening
fractievergoeding 2019

De eindafrekening fractieondersteuning 2019 vast te stellen.

Vastgesteld

D07

3215991 - Ontwerp verklaring van geen
bedenkingen voor het veranderen van
een bijgebouw naar een woonhuis aan de
Morshoekweg 19B

- 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 herbouwen van een schuur tot
woning;
- Indien er geen zienswijzen worden ingediend, een definitieve
verklaring van geen bedenkingen af te geven.

Vastgesteld

Stemmende leden: 32.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 32
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring: mw. E.M.
Mooijman (GroenLinks).

 De voorzitter sluit de vergadering om 00.13 uur.
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