31 maart 2021
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 31 maart 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, 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, 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, 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, J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok, G.J.J. Vennegoor, mevrouw S. van WierKoca, W. Wiertsema, I. Yikilmaz en mevrouw C. van der Zweth-Maijer
Afwezig zijn de leden: mevrouw B.F.M. Morskieft
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: mevrouw B.G.M. Morskieft is afwezig.

A02

Vaststelling agenda
Mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw (PVV) heeft een motie vreemd over de ‘Visualisering van de gevolgen van de energietransitie’ aangekondigd. Deze wordt vandaag
niet ingediend, maar ingediend tijdens de raadsvergadering van 14 april bij het agendapunt ‘voorlopig ontwerp RES Twente’.
De voorzitter benoemt ten behoeve van agendapunt A05, benoeming fractievertegenwoordiger namens D66, een stembureau: raadslid F. Peters (ProHengelo),
mevrouw S. van Wier-Koca (LokaalHengelo) en H. Koetsveld (SP), tevens voorzitter.
Op verzoek van de pers, door tussenkomst van mevrouw M.G.F. Luttikholt, wordt de behandeling van agendapunten C01 en C02 omgedraaid.
De agenda wordt vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
Mevrouw M.G.F. Luttikholt (PvdA) heeft vragen aangemeld over ‘Twence’, beantwoord door wethouder Gerrits.
De heer J.M.J. Daals (BurgerBelangen) heeft vragen aangemeld over ‘Twence’, beantwoord door wethouder Gerrits.
Mevrouw M.G.F. Luttikholt (PvdA) heeft vragen aangemeld over ‘Onderzoeksrapport naar zorgorganisatie Arbe Dienstverlening’, beantwoord door burgemeester
Schelberg.
De heer L. Janssen (lid Janssen) heeft vragen aangemeld over de ‘Handhaving op de wijze waarop verkiezingsposters worden geplakt’, beantwoord door
burgemeester Schelberg.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Geen bestuurlijke actualiteiten.
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Agendanummer
A05

B

Voorstel (zaak)
de heer M. Kessing (D66) te benoemen als
fractievertegenwoordiger.

31 maart 2021
Opmerkingen uit de
vergadering
Namens de commissie voor
de geloofsbrieven deelt dhr.
H. Koetsveld (SP) mee, dat
de commissie geen
belemmeringen ziet om dhr.
M. Kessing toe te laten als
fractievertegenwoordiger
D66.

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

B02

Onderwerp
3214279 - Benoeming
fractievertegenwoordiger D66

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Onderwerp
3197963 - Bezwaar namens 5 bedrijven
tegen de wijziging van het Havengeld
o.g.v. de Havengeldverordening 2021

3209336 - Bezwaar van Van Dam &
Kruidenier Advocaten tegen
Havengeldverordening

Voorstel (zaak)
Het door mr. M.J. ten Dam, Van Dam & Kruidenier Advocaten,
namens:
1. Combi Terminal Twente B.V.;
2. VDM Shipping B.V.;
3. Rutjes-Grinwis v.o,f.;
4. Scheepvaartbedrijf P.C.J. de Ruiter v.o.f.;
5. Ortygia Shipping B.V.;
ingediende bezwaar tegen de Havengeldenverordening en de
tegen de daarop te baseren legesheffingen, conform het advies
van de bezwaarschriftencommissie, kennelijk niet-ontvankelijk te
verklaren en het bezwaar ter behandeling door te zenden naar het
GBTwente voor zover het gericht is tegen op de Havenverordening
te baseren legesheffing.
Het door mr. M.J. ten Dam, Van Dam & Kruidenier Advocaten,
namens: v.o.f. Ferox Ship en diens vennoten Wilhelmus Gerrit
Gerritsma en Daniëlie Everling ingediende bezwaar tegen de
Havengeldenverordening en de tegen de daarop te baseren
legesheffingen, conform het advies van de bezwaarschriftencommissie, kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren en het
bezwaar ter behandeling door te zenden naar het GBTwente voor
zover het gericht is tegen op de Havenverordening te baseren
legesheffing.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring: mw. NijhofLeeuw (PVV).

Vastgesteld

Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring: mw. NijhofLeeuw (PVV).
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31 maart 2021
C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C02-A02

Onderwerp
3224948 - Amendement vijver Marktplein

C02-A03

3224956 - Amendement
Horecasluitingstijden Marktplein

C02-A04

3224987 - Amendement Erfgoedbehoud
kiosk reversibel

C02-M01

3224964 - Motie Marktplein
vergunningvrije zone met meldplicht

Voorstel (zaak)
De raad amendeert het raadsbesluit 3182510, Concept Ontwerp
Marktplein als volgt:
De volgende tekst die te vinden is in de Ontwerptoelichting De
Torenkamer Hengelo: “Aan de zuidzijde is rondom de toren een
500 m2 grote vijver voorzien.”
Wordt gewijzigd in: “Aan de zuidzijde is rondom de toren een
vijver, met fontein, van maximaal 50 m2 voorzien.”
Amendeert in het raadsbesluit 3182510 marktplein-concept
ontwerp/kaders als volgt:
Bij hoofdstuk 3.2 van de kaders, Beleven. De zin: Een mix van
horeca en winkels rondom het plein is gewenst, maar horeca is in
dat opzicht winkel ondersteunend en heeft de openingstijden die
zich hieraan conformeren (in principe tot 22.00 uur).
Aan te passen in: Een mix van horeca en winkels rondom het plein
is zeer gewenst. De horecasluitingstijden worden gelijk getrokken
met de overige horeca van de aanliggende straten.
Amendeert in het raadsbesluit 3182510 marktplein -concept
ontwerp onder hoofdstuk Inhoud/doe
plein de tekst als volgt aan te passen: “De kiosk als onderdeel van
de wederopbouw krijgt door de reversibele toevoeging van een
rooftopbar een nieuw element wat bijdraagt aan Leisure
activiteiten op het Marktplein.”

Roept het college op:
Om een regeling voor dit deel van het plein uit te werken
waardoor het mogelijk wordt het gebied Marktplein Brinkplein een
vergunning vrije zone te maken tussen 10
uur en 20 uur. Er kleinschalige evenementen en activiteiten goed
te keuren na aanmelding en invulling/goedkeuring checklist.
De rol te onderzoeken die Hengelo Promotie kan pakken zodat
deze dan kan bepalen of het past binnen de kaders van het DNA
en de wel of niet gesubsidieerde vergunde evenementen die reeds
gepland staan, niet in het geding komen.
Draagt het college op uiterlijk voor het vaststellen van het
uitvoeringskrediet een voorstel op tafel te leggen voor de raad.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Verworpen

Verworpen

Aanvaard

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 30
stemmen tegen en 6
stemmen voor (Lokaal
Hengelo, PVV, lid Capelle en
lid L. Janssen) verworpen.
Stemverklaring: de heer Van
der Sleen (PVV).
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 29
stemmen tegen en 7
stemmen voor
(LokaalHengelo, PVV, lid
Capelle, lid Janssen en lid
Huis in 't Veld) verworpen.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 29
stemmen tegen en 6
stemmen voor (GroenLinks,
PVV, ChristenUnie en lid
Huis in 't Veld) verworpen.
Stemverklaring: mw.
Luttikholt (PvdA) mw.
Schoemaker (VVD), mw.
Steen-Kok (CDA) en dhr.
Wiertsema (ProHengelo).
Stemmende leden: 35
Stemverhouding: met
algemene stemmen
aanvaard.
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Agendanummer
C02-M02

Onderwerp
3224983 - Motie Wederopbouw Erfgoed

C02

3182510 - marktplein - concept ontwerp

C01

Woonagenda 2021-2030

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
• de Erfgoedcommissie te vragen om samen met de gemeente
een voorstel te maken waarin de afspraken uitgewerkt worden die
de gemeente Hengelo gemaakt heeft met het Rijk over het
Wederopbouwgebied Binnenstad Hengelo en in deze voorstellen
ook de benodigde middelen op te nemen;
• om hierin een voortrekkersrol en de regie te nemen en daarbij
ook de waarde van de gevels en de bestaande gevelsubsidie meer
onder de aandacht te brengen;
• De Puiencommissie te vragen met een voorstel te komen voor
extra subsidiemogelijkheden binnen het Puienfonds voor de
wederopbouwpanden binnen het plangebied Marktplein waardoor
de wanden meegenomen kunnen worden in de opwaardering van
het totale plangebied;
• de raad te informeren over het voorstel voor de wederopbouwpanden binnen het plangebied van de Erfgoedcommissie en van
de Puiencommissie met de bijbehorende kostenraming vóór 1 juli
2021, zodat het voorstel mee kan worden genomen bij de
bespreking van de Kadernota.
De gemeenteraad besluit:
1. In te stemmen met de conclusie dat het co-creatieproces zoals
gevoerd voldoet aan de uitgangspunten die door de raad zijn
gesteld
2. In te stemmen met de conclusie dat het concept-ontwerp dat
een resultaat is van het proces voldoet aan de kaders van uw
raad.
3. Het concept-ontwerp vast te stellen en het college opdracht te
geven dit concept-ontwerp uit te werken en de uitvoering hiervan
voor te bereiden.
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
herziening van de woonvisie 2016-2026, pagina 24 en verder
(met identificatienummer NL.IMRO.0164.SV0004-0301);

Resultaat
vergadering
Verworpen

Vastgesteld

Aangehouden

31 maart 2021
Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35
Stemverhouding: met 28
stemmen tegen en 7
stemmen voor (Lokaal
Hengelo, PVV, lid Janssen,
lid Huis in 't Veld en de heer
Akfidan). Stemverklaringen:
mw. Van den Beukel
(ChristenUnie), mevrouw
Luttikholt (PvdA), mevrouw
Mooijman(Groenlinks).

Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 34
stemmen voor en 2
stemmen tegen (lid Capelle
en lid L. Janssen)
vastgesteld.
Stemverklaring: mw. Van
den Beukel (ChristenUnie),
dhr. Capelle (lid Capelle),
mw. Huis in 't Veld (lid Huis
in 't Veld) en dhr. L. Janssen
(lid Janssen).
De behandeling van dit
agendapunt is geschorst.
Hervatting tijdens de
raadsvergadering van 14
april 2021.
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31 maart 2021
B
Na vaststelling van de woonagenda 2021-2030 de indiener van de
zienswijzen op de hoogte te brengen van het besluit van de raad.
 Tijdens de behandeling van agendapunt C01, verlaten mevrouw E. van der Brugh om 22.45 uur en om 23.40 uur de heer L. Janssen de vergadering.
C03

D

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.

Aangehouden

Agendapunt is niet
behandeld, maar verdaagd
naar de raadsvergadering
van 14 april 2021.

Resultaat
vergadering
Aangehouden

Opmerkingen uit de
vergadering
Agendapunt is niet
behandeld, maar verdaagd
naar de raadsvergadering
van 14 april 2021.

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Onderwerp
Verordening op het financiële beleid en
beheer van de gemeente Hengelo

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

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.45 uur.
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