17 december 2019
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 17 december 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 (later), 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.F.M. Janssen,
S.M. Janssen, mevrouw A.B.E.G. Kemperink, H. Koetsveld, mevrouw M.G.F. Luttikholt, mevrouw E.M. Mooijman, mevrouw B.F.M. Morskieft, V.H. Mulder, Mevrouw J.M.
Nijhof-Leeuw, J.J.H. Rikkerink, P. Rillmann, mevrouw W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker, J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok, G.J.J. Vennegoor (later),
mevrouw S. van Wier-Koca, W. Wiertsema, I. Yikilmaz, mevrouw C. van der Zweth-Maijer.
Afwezig zijn de leden: n.v.t.
Aanwezig zijn de wethouders: C.F.M. Bruggink, G.G. Gerrits, 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 en heet de aanwezigen van harte welkom.
Mededelingen: de heer M.S.B. Boers en de heer G.J.J. Vennegoor komen later.

A02

Vaststelling agenda
De voorzitter benoemt ten behoeve van agendapunt A05 de commissie voor de geloofsbrieven: mevrouw Rozema (D66), mevrouw Freriksen
(BurgerBelangen) en mevrouw Morskieft (CDA) – tevens voorzitter.
Mevrouw Mooijman (GroenLinks) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan ‘Professionele beeldende kunst’, op te nemen als agendapunt D05.
De heer Rillmann (LokaalHengelo) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan ‘Verbod deur-aan-deur verkoop’, op te nemen als agendapunt D06.
De agenda wordt vastgesteld.



De stemcommissie verlaat de vergadering van 19.33 tot 13.38 uur.

A03

Vragenkwartier
Vragen mevrouw Luttikholt (PvdA) over Regionale samenwerking, beantwoord door wethouder Bruggink namens het college.
Vragen van mevrouw Van den Beukel (ChristenUnie) over het behoud van Kerkgebouwen, beantwoord door wethouder Gerrits namens het college.
Vragen van de heer Daals (BurgerBelangen) over het opheffen van sociaal raadslieden Wijkracht, beantwoord door wethouder Van Wakeren namens het
college.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Wethouder Van Wakeren geeft een toelichting op het collegebesluit m.b.t. het verstrekken van subsidie voor de uitvoering van het beeldenproject van Rinus
Roelofs in 2020.
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Agendanummer
A05

Onderwerp
2473729 – Toelating de heer L.F.M.
Janssen als raadslid

Voorstel (zaak)
De heer L.F.M. (Leo) Janssen toe te laten als raadslid.





De heer Janssen legt de belofte af.
De heer Vennegoor voegt zich om 19.56 uur bij de vergadering.


C


VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01

Onderwerp
2467784 – Verordening en tarieven
reinigingsheffingen 2020

Voorstel (zaak)
1. de Beleidsbegroting 2020-2024 als volgt te wijzigen en daartoe de 1e
begrotingswijziging 2020 vast te stellen:
Taakveld 6.3 inkomensregelingen: de lasten nemen af met € 11.600 als
gevolg van lagere kwijtschelding
Taakveld 7.3 afvalexploitatie: de exploitatie neemt per saldo toe met €
11.600, als volgt:
- De lasten nemen toe met € 232.600 als gevolg van het ophalen in de
wijk van grof huishoudelijk
afval, het in de zomer uitbreiden van de openstelling van het milieupark,
het voortzetten van de proef met de
buurtconcièrges en een dotatie aan de voorziening afval.
- De baten nemen per saldo toe met € 221.000 als gevolg van de
verhoging van het kliktarief Orac, het verbieden van het
(al dan niet gratis) via de weegbrug storten van fijn restafval op het
milieupark en het verlagen van het vaste tarief.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

17 december 2019
Opmerkingen uit de
vergadering
Namens commissie
voor de
geloofsbrieven deelt
mevrouw Morskieft
(CDA) mede, dat zij
geen belemmeringen
ziet om de heer
Janssen te benoemen
als raadslid.

Opmerkingen uit de
vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende leden:
36.
Stemverhouding:
vastgesteld met 3
stemmen tegen van
LokaalHengelo en lid
Janssen en 33
stemmen voor.

2. de Verordening reinigingsheffingen 2020 inclusief de hierin opgenomen
tarieventabel vast te stellen,
waarbij:
- het kliktarief voor de ondergrondse afvalcontainer evenals 2019 € 1,20
bedraagt;
- het vaste tarief afvalstoffenheffing met € 4,08 afneemt en gaat naar €
155,76;
- de variabele tarieven afvalstoffenheffing voor het overige ongewijzigd
blijven.
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17 december 2019
D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Onderwerp

2447729 - Verordening Individuele
Inkomenstoeslag 2020

Agendanummer
D02

Onderwerp
2452911 - Ontwikkelingen
basisonderwijs in Hengelo 2020-2024

Voorstel (zaak)
De verordening Individuele Inkomenstoeslag 2020 vast te stellen onder
gelijktijdige intrekking van de verordening Individuele Inkomenstoeslag
2019.

Voorstel (zaak)
De raad stemt in met:
1. De voorgestelde richting rondom het Integraal Huisvestingsplan en de
uitwerking van de samenwerking tussen de Stichting Scholengroep
Primato en de Dr. Schaepmanstichting.
2. Het instellen van de voorziening samenwerking Schoolbesturen
Primair Onderwijs van €3.135.000 en dit bedrag te dekken uit de
Reserve Onderwijshuisvesting.
3. Het opheffen van de Reserve Onderwijshuisvesting. Het resterend
saldo van € 1.236.978 op 31-12-2019 vrij laten vallen ten gunste van de
Algemene Reserve.
4. Het dekken van de incidentele tekorten onderwijs t/m 2022 (2020: €
441.769, 2021: € 496.341 en 2022:
€ 279.242) uit de Algemene Reserve (waarbij reeds rekening is
gehouden met de structurele effecten van voordelig € 308.000 uit de 2e
Beleidsrapportage 2019).

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Er vindt beraad plaatst
in twee termijnen.
Stemmende leden:
36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen vastgesteld.
Stemverklaring van
mevrouw Van den
Beukel (CU).

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Er vindt beraad plaats
in 1 termijn.
Stemmende leden:
37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen vastgesteld

De heer Boers voegt zich om 21.01 uur bij de vergadering.
Agendanummer
D03

Onderwerp
2461389 - Verduurzamen gemeentelijk
vastgoed

Voorstel (zaak)
- Een krediet van € 1,5 miljoen beschikbaar te stellen voor de
verduurzaming van het vastgoed en dit krediet te dekken uit de in de
kadernota beschikbaar gestelde middelen;
- Vastgoed te verduurzamen met als doel om al het strategisch vastgoed
naar A-label te krijgen;
- De verduurzaming gefaseerd uit te voeren over een periode van drie
jaar;
- Bij de uitvoering van de verduurzaming te starten met de maatregelen
die het meeste rendement hebben;
- De beschikbare middelen voor verduurzaming waar nodig aan te vullen
met de middelen die vrijkomen door gerealiseerde energiebesparingen.
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Agendanummer
D04

Agendanummer
D05

Onderwerp
2466382 - 4e wijziging van de
Beleidsbegroting 2019

Voorstel (zaak)
De 4e wijziging van de Beleidsbegroting 2019 vaststellen

Onderwerp
3002314 – Motie vreemd: Professionele
beeldende kunst

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit de
vergadering
Er vindt beraad plaats
in twee termijnen.
Stemmende leden:
37.
Stemverhouding:
Met 15 stemmen voor
van BB/LH/CU/GL/
PvdA/CDA/lid Janssen
en 22 stemmen tegen
verworpen.
Stemverklaring van:
dhr. Van Grouw (SP),
dhr. Rikkerink (VVD),
dhr. Ten Barge
(D66), mevr. Van den
Beukel (CU) en dhr.
Wiertsema (ProH)

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden:
37.
Stemverhouding:
Met 6 stemmen tegen
van VVD en 31
stemmen voor
aanvaard.

●

●

●

●

●

Agendanummer
D06

17 december 2019
Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden:
37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen vastgesteld

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Onderwerp
3002325 – Motie vreemd: Verbod deuraan-deur verkoop

Ter overbrugging van de periode totdat de cultuurvisie
vastgesteld wordt, €100.000 voor een plek voor de professionele
beeldende kunst plus 13.000 t.b.v. een tentoonstelling van Rinus
Roelofs uit de Algemene Reserve beschikbaar te stellen;
Dit bedrag aan te wenden om in nauw overleg met het
(voormalige) bestuur van de stichting Heartgallery en 074PK
uiterlijk 1 maart 2020 invulling te geven aan de vormgeving en
inrichting van een toonplaats/broedplaats in de binnenstad voor
de professionele beeldende kunst;
Met als uitgangspunten dat ze hierbij gezamenlijk optrekken met
andere culturele instellingen en/of kunstenaars in de regio om
dit doel te bereiken.
Met de bedoeling om professionele kunstenaars hun kunst te
laten tonen aan inwoners en bezoekers van de gemeente
Hengelo;
En indien nodig, in verband met de continuïteit en
toekomstbestendigheid, de activiteiten vanuit het huidige pand
van Heartgallery te continueren.

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
●
●

De adviescommissie Gemeenterecht van de VNG om advies te
vragen om te kijken hoe een deur-aan-deur verkoopverbod
ingevoerd kan worden door aanpassingen van de APV;
De resultaten terug te koppelen naar de raad, voorafgaand aan
de volgende actualisatie van de APV.
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17 december 2019


De voorzitter meldt dat de eerstvolgende raadsvergadering is op 14 januari 2020 in de Schouwburg Hengelo aanvang 19.30 uur.
Op 9 januari 2020 is de Nieuwjaarsbijeenkomst in de hal van het Stadhuis.



De voorzitter sluit de vergadering om 23.08 uur.
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