BESLUITENLIJST

7 mei 2019

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 3 september 2019 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, M.J. ten Barge, mevrouw S. van den Beukel, M.S.B. Boers, mevrouw E. van der Brugh, H.E. Capelle, B. Carlak, I.
Cetinkay, 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, S.M. Janssen (later), mevrouw
A.B.E.G. Kemperink, H. Koetsveld, mevrouw M.G.F. Luttikholt, G.G. Megelink, mevrouw E.M. Mooijman, mevrouw B.F.M. Morskieft, V.H. Mulder, Mevrouw J.M. NijhofLeeuw, F. Peters, J.J.H. Rikkerink, P. Rillmann, mevrouw W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker (later), J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok, mevrouw S.
van Wier-Koca, G.J.J. Vennegoor, W. Wiertsema, I. Yikilmaz,.
Afwezig is lid/zijn de leden: mevrouw C. van der Zweth-Maijer.
Aanwezig zijn de wethouders: C.F.M. Bruggink, G.G. Gerrits (tot 18.30 uur), mevrouw M.A. ten Heuw, B.G. van Wakeren
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: mevrouw Van der Zweth heeft zich afgemeld. Welkom terug voor de heer Megelink.

A02

Vaststelling agenda
Na behandeling agendapunt C01-Vaststellen parapluherziening wonen in de Politieke Markt 02-09-2019 wordt dit agendapunt geagendeerd als hamerstuk B01.
Er is een verzoek om een Interpellatiedebat, aangevraagd door mevrouw Luttikholt (PvdA) en mevrouw Steen (CDA). De raad stemt in met het houden van
een interpellatiedebat (2 stemmen tegen van PVV en 34 voor), dit wordt agendapunt D04 op de agenda.
Aldus wordt de gewijzigde agenda vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
Vragen van de heer Evers (GroenLinks) over het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden, beantwoord door wethouder Bruggink.
Vragen van de heer Evers (GroenLinks), mede namens BurgerBelangen, PvdA en LokaalHengelo, over de situatie rond HeArtGallery, beantwoord door
wethouder Van Wakeren.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.

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

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

Onderwerp
2367600 - Vaststellen bestemmingsplan
Parapluherziening Wonen

Voorstel (zaak)
1. In te stemmen met de behandeling van de zienswijzen voor zover deze
betrekking hebben op de ontwerp parapluherziening Wonen zoals opgenomen
in de "Nota zienswijzen ontwerp parapluherziening Wonen"., dat deel uitmaakt
van dit besluit;
2. in de parapluherziening Wonen de wijzigingen aan te brengen zoals deze
zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen ontwerp parapluherziening
Wonen", dat deel uitmaakt van dit besluit;
3. de parapluherziening Wonen (met identificatienummer
NL.IMRO.0164.BP0127-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0127.dgn) gewijzigd vast te stellen:
4. Na de gewijzigde vaststelling van de parapluherziening Wonen
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel verzoeken het besluit eerder
dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor de parapluherziening Wonen;

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

B.
na de vaststelling van de parapluherziening Wonen de indieners van de
zienswijzen op de hoogte te brengen van het besluit van de raad.

D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Onderwerp
2402705 - Vaststellen ontwikkelcriteria
Watertorengebied

Voorstel (zaak)
De raad besluit:
1. de ontwikkelcriteria Watertorengebied vast te stellen;
2. de welstandsnota te wijzigen door in paragraaf 3.9 de ontwikkelcriteria
Watertorengebied op te nemen in de lijst van vastgestelde plannen en de
bijbehorende kaarten hierop aan te passen.
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Agendanummer
D02

Agendanummer
D03

Agendanummer
D04

Onderwerp
2393022 - Concept Jaarstukken
Gemeenschappelijke Regeling OD
Twente

Voorstel (zaak)
1. wel een zienswijze in te dienen op de programmabegroting 2020 van de
Omgevingsdienst Twente.
2. het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Twente, middels uitgaande
brief, de uitgevoerde QuickScan vanuit de rekenkamercommissie aan te
bieden en de besturen te verzoeken om op de inhoudelijk gemaakt
opmerkingen te reageren naar de betrokken gemeenteraden.
3. het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst Twente te informeren
middels een uitgaande brief over de inhoud van dit besluit.

Onderwerp
2333074 - Herziening Reglement van
Orde

Voorstel (zaak)
“Het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden
van de raad en de Politieke Markt van de gemeente Hengelo 2019" vast te
stellen.

Onderwerp

Voorstel (zaak)
Met instemming van de raad houden de PvdA en het CDA een interpellatie
over het proces rond de Hijschkamer en de wijze waarop de raad is
geïnformeerd.

2429269 - Interpellatiedebat
Invulling Marktplein

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

7 mei 2019
Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Besproken

Opmerkingen uit
de vergadering

Inleiding door mevrouw Luttikholt (PvdA) en mevrouw Steen (CDA).



Pauze/Schorsing tijdens agendapunt D04 van 21.05 tot 21.41 uur
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Tijdens het debat wordt de volgende motie ingebracht:
Agendanummer
D04-01




Onderwerp
2429259 - Motie van Wantrouwen

Voorstel (zaak)
Overwegende dat:
- De raad door het college in april geen businesscase gepresenteerd heeft
gekregen, slechts een niet voldoende onderbouwd voornemen;
- De toetsing door het college veel te laat heeft plaatsgevonden;
- Er door deze gang van zaken verwachtingen zijn gewekt in Hengelo: onder
inwoners en ondernemers;
- Door deze handelswijze onzorgvuldig is omgegaan met de inwoners van
onze gemeente;
- De raad door het college niet in positie is gebracht;
- De raad niet anders kan dan concluderen dat wethouder Van Wakeren de
gemeenteraad ontijdig en onvolledig heeft voorzien van informatie en dat deze
gang van zaken rondom de invulling van het marktplein onzorgvuldig is
geweest;
En zegt hierbij het vertrouwen in wethouder van Wakeren op.

Resultaat
vergadering
Ingetrokken

Opmerkingen uit
de vergadering

Schorsing van 21.51 tot 22.01 uur
Schorsing van 22.51 tot 23.01 uur

De heer Van Grouw vraagt namens het Presidium Twenteraad aandacht voor de Twenteraadbijeenkomst in Vriezenveen op donderdag 19 september a.s.


De voorzitter sluit de vergadering om 23.07 uur.
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