13 oktober 2021
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 13 oktober 2021 te 18.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: G.J. Eeftink
Aanwezig zijn de leden: N. Akfidan, F.W.G. Albek, 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, G.J.P. Megelink, mevrouw E.M. Mooijman, mevrouw B.F.M. Morskieft, V.H. Mulder, mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw, F. Peters,
J.J.H. Rikkerink, mevrouw W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker, J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok, G.J.J. Vennegoor, mevrouw S. van Wier-Koca,
W. Wiertsema, I. Yikilmaz en mevrouw C. van der Zweth-Maijer
Afwezig zijn de leden: mevrouw S. van den Beukel en R.H. Oude Munnink
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: mevrouw S. van den Beukel en R.H. Oude Munnink zijn afwezig.

A02

Vaststelling agenda
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
Mevrouw E. Mooijman (GroenLinks) heeft vragen aangemeld over ‘Coronagelden voor de Kunst’, beantwoord door wethouder Van Wakeren.
De heer L. Janssen (lid Janssen) heeft vragen aangemeld over ‘Melding en aangifte bij college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel’,
beantwoord door wethouder Van Wakeren.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.
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B

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

Onderwerp
3298269 - Intrekken zienswijze begroting
2022 ODT n.a.v. beëindiging conflict
tussen ODT en gemeente Enschede

Voorstel (zaak)
Kennis nemen van het beëindigen van het geschil tussen
Omgevingsdienst Twente en gemeente Enschede door middel van
de opgestelde brief aan de gemeenteraad.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Zienswijze die is ingebracht op de jaarstukken 2020 en de
Ontwerp Programmabegroting 2022 van de Omgevingsdienst
Twente in te trekken omdat de grondslag hiervoor is komen te
vervallen.

C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01

Onderwerp
3249718 - Plan van Aanpak
omgevingsplan

Voorstel (zaak)
In te stemmen met de inhoudelijke uitgangspunten voor het
omgevingsplan:
a. We werken volgens ’Ja, mits’ in de grondhouding. Deze
grondhouding wordt waar mogelijk vertaald in de regels van het
omgevingsplan.
b. Er wordt gewerkt met algemene regels en waar nodig wordt er
gewerkt met een vergunningplicht. Dit wordt op basis van de te
reguleren activiteit bepaald. Er wordt gericht gebruik gemaakt van
meldingsplichten.
c. Het werken met gesloten normen heeft de voorkeur.
d. We werken met specifieke zorgplichten als het in het concrete
geval toegevoegde waarde heeft.
e. We werken zoveel mogelijk met doelvoorschriften
f. Op basis van de ambities uit de omgevingsvisie wordt bepaald
of er omgevingswaarden in het omgevingsplan worden
opgenomen.

Pagina 2 van 3

Agendanummer
C02

D

Voorstel (zaak)
De raad besluit:
1. kennis te nemen van de ontwerp transitievisie warmte (TVW)
waarmee het college conditioneel heeft ingestemd;
2. de begrotingswijziging 21079 vast te stellen;
3. de minister van BZK middels bijgaande brief te verzoeken de
randvoorwaarden, zoals in het klimaatakkoord afgesproken, in te
vullen voor 1 november 2021;
4. het college te verzoeken om met de definitieve TVW terug te
komen bij de raad wanneer het rijk de condities heeft ingevuld en
deze vast te stellen wanneer hieraan is voldaan;
5. vooruitlopend daarop het college de opdracht te geven om al
datgene te doen wat in de tussentijd daarvoor noodzakelijk is.

13 oktober 2021
Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

D02

Onderwerp
3316558 - Ontwerp transitievisie warmte

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Onderwerp
3295546 - 3e Verzamelwijziging van de
Beleidsbegroting 2021

Voorstel (zaak)
1. De 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2021 vast te stellen.
2. De bestemmingsreserve onderhoudswerkzaamheden
schouwburg op te heffen.

3301144 - aankoop Kiosk Enschedese
straat

1. De kosten voor de aankoop van de kiosk Enschedese straat 14a
te dekken uit:
a. een bijdrage van Elia Vastgoed ter grootte van € 15.000,b. een bijdrage van € 145.000,- uit de vereveningsreserve
2. de resterende middelen uit het vereveningsfonds in te zetten
voor gevelverbetering en de inzet hiervan achteraf te
verantwoorden bij de jaarrekening op sub taakveld 5.50.1.
3. De boekwaarde ter grootte van € 50.750,- binnen het complex
erfpacht te verrekenen middels een bijdrage uit de reserve
grondexploitaties.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met 32
stemmen voor en
3 stemmen tegen (D66 en
lid Janssen) vastgesteld.

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.12 uur.
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