9 maart 2022
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 9 maart 2022 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 (later), mevrouw E. van der Brugh, H.E. Capelle, B. Carlak (later),
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, mevrouw M.G.F. Luttikholt, G.J.P. Megelink, , mevrouw B.F.M. Morskieft, V.H. Mulder, mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw, R.H. Oude Munnink
(later), F. Peters, J.J.H. Rikkerink, mevrouw W. Rozema-van Dalen, 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: H. Koetsveld en mevrouw E.M. Mooijman
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: H. Koetsveld en E. Mooijman zijn afwezig. M. Boers, B. Carlak en R. Oude Munnink zijn later.

A02

Vaststelling agenda
De voorzitter stelt voor de vergadering met een verklaring over de situatie in Oekraïne te starten.
Agendapunt A05, Beëdiging de heer H.B. Lohmann als lid van de Referendumcommissie, zal aansluitend worden behandeld.
M. Luttikholt (PvdA) heeft een motie vreemd over ‘€ 14 minimumloon voor iedereen die voor de gemeente werkt’ en L. Janssen (lid Janssen) heeft een
motie vreemd over ‘Zoek een bevredigende oplossing voor het langdurig conflict’ aangekondigd. Deze moties vreemd wordt als respectievelijk agendapunt
D08 en D09 behandeld.
Het toegevoegde agendapunt D07, Voorbereidingsbesluit Flitsbezorgdiensten, zal als eerste D-stuk worden behandeld.
De gewijzigde agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.
 B. Carlak voegt zich om 19.34 uur en M. Boers om 19.40 uur bij de vergadering.

A03

Vragenkwartier
H. Steen-Klok (CDA) heeft vragen aangemeld over de ‘WOZ-aanslag’, beantwoord door wethouder Ten Heuw.
S. Van Wier-Koca (LokaalHengelo) heeft vragen aangemeld over de ‘Noordtak Betuwelijn’, beantwoord door wethouder Gerrits.
G. Megelink (LokaalHengelo) heeft vragen aangemeld over de ‘Bieb Vondelstraat’, beantwoord door wethouder Gerrits.
L. Janssen (lid Janssen) heeft vragen aangemeld over ‘Compensatie overlast binnenstad ondernemers’, beantwoord door wethouder Van Wakeren.
L. Janssen (lid Janssen) heeft vragen aangemeld over ‘Tiny houses Veldwijk’, beantwoord door wethouder Van Wakeren.
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E. van der Brugh (ProHengelo) heeft vragen aangemeld over ‘Nobian’, beantwoord door wethouder Bruggink.
J. Nijhof-Leeuw heeft vragen aangemeld over ‘Compensatie energierekening’, beantwoord door wethouder Ten Heuw.
B. Morskieft (CDA) heeft vragen aangemeld over de ‘Subsidieregeling versterking culturele programmering’, beantwoord door wethouder Van Wakeren.
 R. Oude Munnink voegt zich om 20.10 uur bij de vergadering.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
De voorzitter doet een verklaring over de situatie in de Oekraïne.

A05

Beëdiging de heer H.B. Lohmann als lid van de Referendumcommissie

B

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

B02

Onderwerp
3319721 - Bestemmingsplan Hart van
Zuid 2021, gedeeltelijke actualisatie

3319961 - Bestemmingsplan
Parapluplan dezonering industrielawaai
Wilderinkshoek

Voorstel (zaak)
A.
1. In te stemmen met de behandeling van de zienswijzen,
zoals opgenomen in de “Nota zienswijzen ontwerp
bestemmingsplan Hart van Zuid 2021, gedeeltelijke
actualisatie”, dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. In het ontwerp bestemmingsplan Hart van Zuid 2021,
gedeeltelijke actualisatie de wijzigingen aan te brengen,
zoals deze zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen
bestemmingsplan Hart van Zuid 2021, gedeeltelijke
actualisatie", dat deel uit maakt van dit besluit;
3. Het bestemmingsplan Hart van Zuid 2021, gedeeltelijke
actualisatie (met identificatienummer
NL.IMRO.0164.BP0113-0301, getekend op de
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0113.dgn) vast te stellen;
4. Na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Hart
van Zuid 2021, gedeeltelijke actualisatie, Gedeputeerde
Staten van de provincie Overijssel te verzoeken het besluit
eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen
maken;
5. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Hart van Zuid 2021, gedeeltelijke actualisatie.
B.
De indiener van de zienswijze op de hoogte te brengen van het
besluit van de raad.
1. Het bestemmingsplan Parapluplan dezonering
industrielawaai Wilderinkshoek (met identificatienummer

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Vastgesteld

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
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B03

3361065 - Klimaatadaptatiestrategie

B04

3351672 - Woningbouw Beckum vaststelling grondexploitatie

NL.IMRO.0164.BP0148-0301, getekend op de ondergrond
(o_NL.IMRO.0164.BP0148.dgn) vast te stellen;
2. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het
bestemmingsplan Parapluplan dezonering industrielawaai
Wilderinkshoek.
De klimaatadaptatiestrategie vast te stellen

De raad besluit:
1. de grondexploitatie voor de woningbouw op veld 3 van TVO
vast te stellen;
2. de begrotingswijziging met nummer 22024 vast te stellen.

9 maart 2022
algemene stemmen
vastgesteld.

Vastgesteld

Vastgesteld

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding; met
algemene stemmen
vastgesteld.

 De vergadering wordt geschorst van 21.15 tot 21.25 uur.

C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01-M01

C01

Onderwerp
3392773 - Motie gratis bewaakte groen
overdekte fietsenstalling Wetplein

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
Zorg te dragen voor een herinrichtingsplan voor het Wetplein
waarin de realisatie van een gratis bewaakte groen overdekte
en afsluitbare fietsenstalling op het Wetplein gegarandeerd
wordt.

3355627 - Beschikbaarstelling
uitvoeringskrediet t.b.v. de Wetstraat
en omgeving

1.

2.

Kennis te nemen van het DO Wetplein en omgeving
ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden
met betrekking tot de herinrichting van het Wetplein en
omgeving een aanvullend krediet te verstrekken ter
grootte van € 3.180.118 en dit te dekken uit:
- een bijdrage uit het budget binnenstad Wetstraat en
omgeving ter grootte van €1.780.118
- de subsidie Ruimte, Wonen, Retail van € 1.400.000
Bijbehorende begrotingswijziging met nummer 22021 vast
te stellen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 28
stemmen tegen en 7
stemmen voor
(BurgerBelangen,
ChristenUnie, GroenLinks,
lid Capelle en lid Janssen)
verworpen.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
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D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Onderwerp
3375523 - 1e verzamelwijziging
Beleidsbegroting 2022-2025

Voorstel (zaak)
De 1e wijziging van de Beleidsbegroting 2022 vast te stellen.

D02

3355501 - Budgetoverheveling 2021

Vastgesteld

D03

3374308 - subsidieplafond t.b.v.
uitvoeringsregeling kunstpodium

D04

3318277 - Bestemmingsplan
Vooroorlogse Wijken omgeving
Bloemenbuurt

D05

3362961 - Wijziging Verordening
Precariobelasting 2021

De gemeenteraad besluit:
1.
De budgetten 2021 die voldoen aan de criteria van de
overheveling uit categorie 1 en 2 met een totaalbedrag
van € 2.005.396 over te hevelen naar de begroting 2022;
2.
De budgetten 2021 die voldoen aan de criteria en waar
reeds eerder besluitvorming over is geweest (categorie 3
en 4) met een totaalbedrag van € 1.730.352 in de
begroting 2022 te ramen en te onttrekken uit de in dit
voorstel aangegeven reserve;
3.
Bij de 2e Beleidsrapportage kennis te nemen van de
voortgang van de afwikkeling van de budgetoverheveling
2021, waarover gerapporteerd zal worden.
1.
Kennis te nemen van de voorwaardelijk vastgestelde
uitvoeringsregeling “Presentatie beeldende kunst”;
2.
Eventuele wensen en bedenkingen ter kennis van het
college te brengen;
3.
Voor 2022 een subsidieplafond van € 94.000 voor de
uitvoeringsregeling “Presentatie beeldende kunst” vast te
stellen.
1.
Het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken, omgeving
Bloemenbuurt (met identificatienummer
NL.IMRO.0164.BP0144-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0144.dgn) vast te stellen;
2.
Geen exploitatieplan vast te stellen voor het
bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken, omgeving
Bloemenbuurt.
De 'Verordening tot 1e wijziging van de Verordening
precariobelasting 2021' vast te stellen.

D06

3383411 - Plafond subsidieregelingen
CTB 2022

De raad besluit:
voor de tijdelijke Subsidieregeling bijdrage ondersteuning
naleving controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) voor
ondernemers 2022 een subsidieplafond van €225.000
vast te stellen.
voor de tijdelijke subsidieregeling bijdrage ondersteuning
naleving controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) voor
sport en cultuur 2022 een subsidieplafond van €75.000

Vastgesteld

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

Vastgesteld

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 33
stemmen voor en 2
stemmen tegen (PVV)
vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
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vast te stellen.
D07

D08

3377961 - Voorbereidingsbesluit
Flitsbezorgdiensten

3392814 - Motie €14 minimumloon
voor iedereen die voor de gemeente
werkt

A. De raad voor te stellen;
1. Kennis te nemen van het feit dat het college heeft
besloten om het raadsadvies en alle bijbehorende bijlagen
gelet op artikel 55 Gemeentewet in samenhang gelezen
met artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, en
dan in het bijzonder lid 2, aanhef sub 7 geheim zijn,
totdat het college deze geheimhouding opheft en nu
reeds te beslissen dat deze geheimhouding wordt
opgeheven op het moment dat de raadsvergadering van 9
maart a.s. aanvangt;
2. Een voorbereidingsbesluit te nemen voor het grondgebied
van de gemeente Hengelo zoals aangegeven op de bij dit
besluit behorende verbeelding met identificatienummer
NL.IMRO.0164.VB0020-0301, getekend op de ondergrond
o_NL.IMRO.0164.VB0020.dgn;
3. Te besluiten dat het verboden is het bestaande gebruik
van de gronden en bouwwerken, of gedeelten daarvan te
wijzigen naar; het exploiteren van flitsbezorgdiensten van
online boodschappen zoals verkrijgbaar in supermarkten,
en worden als volgt definieert:
- Een opslag-, distributie-, magazijnlocatie, al dan niet
voorzien van een afhaalloket, niet of slechts in beperkte
mate toegankelijk voor publiek, van waaruit zeer snel in
hoofdzaak dagelijkse boodschappen worden geleverd bij
klanten die op afstand hun bestelling plaatsen.
4. Te besluiten dat het college van burgemeester en
wethouders met een omgevingsvergunning kan afwijken
van het verbod zoals bedoeld onder 3, indien is
aangetoond dat sprake is van een goede ruimtelijke
ordening;
5. Te besluiten dat dit voorbereidingsbesluit in werking
treedt op de dag nadat het raadsbesluit is genomen.
B.
Het voorbereidingsbesluit wordt bekend gemaakt voor
publicatie op de wettelijk voorgeschreven wijze.
Verzoekt het college:
1. Een voorstel uit te werken hoe we ervoor kunnen zorgen
dat bij alle nieuwe aan- en uitbesteding en verlenging van
contracten en (raam)overeenkomsten een minimumloon
van 14 euro wordt gehanteerd;
2. Er hierbij voor te zorgen dat dit een daadwerkelijke
(netto) verbetering betekent voor de

Vastgesteld

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Verworpen

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 27
stemmen tegen en 8
stemmen voor (SP, PvdA,
GroenLinks, ChristenUnie en
lid Capelle) verworpen.
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D09

3392797 - Motie Zoek een
bevredigende oplossing voor het
langdurig conflict

betreffende werknemers;
3. De raad dit voorstel voor mei te doen toekomen.
Draagt het college op:
Om vooruitlopend op een uitspraak van de Raad van State
met als onderbouwing het concept STAB rapport zelf het
initiatief te nemen en in overleg te treden met de familie om
tot een bevredigende oplossing te komen, waarbij de familie
in staat wordt gesteld om te verhuizen en een nieuw leven te
beginnen.

Verworpen

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 29
stemmen voor en 6
stemmen tegen
(LokaalHengelo, PVV, lid
Capelle en lid Janssen)
verworpen.

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.08 uur.
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