BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 7 september 2022 te 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: G.J. Eeftink
Aanwezig zijn de leden: N. Akfidan, mevrouw D. Alink, C.B.G. Benerink, mevrouw S. van den Beukel, mevrouw N. Boekhoudt, M.S.B. Boers, mevrouw A.M. Booijink,
mevrouw E. van der Brugh, H.E. Capelle, B. Carlak, J.M.J. Daals, G.E.A. Dedecker, B. Geertshuis, mevrouw A.K. Gomez, mevrouw Z. Hammami, mevrouw
S.G.R. Hekman, S.M. Janssen, H. Koetsveld, G.J. Leusink, R. Lulof, mevrouw E.M. Mooijman, mevrouw B.F.M. Morskieft, V.H. Mulder, mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw,
A.J. Noordman, W.S. van der Pal, F. Peters, M. Prigge, mevrouw B.J.M. Schoemaker, J. Scholten, G.J.J. Vennegoor, R.J.A. Wesseling, mevrouw S. van Wier-Koca en
mevrouw C. van der Zweth-Maijer
Afwezig zijn de leden: mevrouw L.E. Smit, V. ten Voorde en G.A. Wieffer
Aanwezig zijn de wethouders: C.F.M. Bruggink, mevrouw J.M.M. Freriksen-Vijn, G.G. Gerrits, mevrouw M.G.F. Luttikholt en mevrouw H.S. Steen-Klok

A
A01

ALGEMEEN
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

A02

Vaststelling agenda
J.M. Nijhof-Leeuw (PVV) heeft een motie vreemd over ‘Aanpassing procedure schriftelijke vragen’ aangekondigd. Deze zal als agendapunt D05 worden
behandeld.
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
G.J.J. Vennegoor (SP) heeft vragen aangemeld over ‘Verkoop pand Paul Krugerstraat’, beantwoord door wethouder Gerrits.
E. van der Brugh (ProHengelo) heeft vragen aangemeld over ‘Ongewenst verkeersgedrag binnen de bebouwde kom’, beantwoord door wethouder SteenKlok.
J.M. Nijhof-Leeuw (PVV) heeft vragen aangemeld over ‘Beantwoording van schriftelijke vragen’, beantwoord door burgemeester Schelberg.
G.J. Leusink (SP) heeft vragen aangemeld over ‘Adviezen Sociaal Domein’, beantwoord door wethouder Freriksen-Vijn.
J.M.J. Daals (BurgerBelangen) heeft vragen aangemeld over ‘Gascontract met Vattenfall’, beantwoord door wethouder Bruggink.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.

B

HAMERSTUKKEN
Geen.

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

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT
Geen.

D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

D01

3451781 - Verzoek toepassen
coördinatieregeling plan
Deldenerstraat 59 en naast gelegen
perceel

D02

3412104 - Toestemming tot
verkoop grond hoofdgroenstructuur

D03

3446642 - 3e verzamelwijziging
Beleidsbegroting 2022 n.a.v. de
Zomerbrief 2022

1. Ten behoeve van het project voor het transformeren
van het kantoorpand 'Villa Markant', gelegen aan de
Deldenerstraat 59, tot broedplaats voor jonge ITbedrijven en het realiseren van een 'stadsvilla'
bestaande uit maximaal 8 huurappartementen op het
naastgelegen perceel kadastraal bekend als sectie O
nummer 6121, gedeeltelijk, op grond van artikel
3.30 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de
voorbereiding en bekendmaking van de volgende
besluiten wordt gecoördineerd:
a. het bestemmingsplan;
b. overige voor het project benodigde besluiten die
nodig zijn voor de realisatie van het plan,
waaronder in ieder geval de omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, lid 1, onder
a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
2. De initiatiefnemer door middel van bijgevoegde brief
te informeren over het besluit.
Ontheffing te verlenen van het verbod tot verkoop van
gronden in de hoofdgroenstructuur, gelegen achter de
woningen Berendinastraat 23 t/m 53 (oneven nummers)
aan de Lauraparkvijver.
De 3e wijziging van de Beleidsbegroting 2022 vast te
stellen.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Vastgesteld

Stemmende 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met 32
stemmen voor en 2
stemmen tegen
(LokaalHengelo)
vastgesteld.
Stemverklaring: H.
Koetsveld (SP).

Vastgesteld

 M.S.B. Boers verlaat om 21.07 uur en J. Scholten om 22.30 uur de vergadering.
 De vergadering wordt geschorst van 22.30 tot 23.14 uur.
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Agendanummer

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

1. Het college op te dragen de Beleidsregels eenmalige
energietoeslag zodanig te wijzigen, dat huishoudens
met een inkomen tot 130% van het Wsm in
aanmerking komen voor een eenmalige
energietoeslag van 800 euro. De regels overigens
ongewijzigd te laten.
2. De eenmalige financiële lasten ad 1.106.400 euro ten
laste te brengen van de Algemene reserve.

Niet
vastgesteld

Draagt het college op:
De procedure met betrekking tot afdoening schriftelijke
vragen te wijzigen, waarbij de beantwoording uitsluitend
digitaal gestuurd wordt.

Aanvaard

Stemmende leden: 32.
Stemverhouding: met 19
stemmen tegen en 13
stemmen voor (SP,
GroenLinks,
LokaalHengelo,
ProHengelo, ChristenUnie
en Hengelose Burgers)
verworpen.
Stemverklaring: S.
Janssen (VVD) en H.
Daals (BurgerBelangen).
Stemmende leden: 32.
Stemverhouding: met 28
stemmen voor en 4
stemmen tegen (SP)
aanvaard.

Onderwerp

Voorstel (zaak)

D04

3472689 - Initiatiefvoorstel SP –
Energietoeslag voor inkomens tot
130% Wsm

D05

3479966 - Motie vreemd
'Aanpassing procedure schriftelijke
vragen'

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.32 uur.
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