3 maart 2021
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 3 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, , 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, 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, R.H. Oude
Munnink, F. Peters, J.J.H. Rikkerink, mevrouw W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker (later), 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: mevrouw E. van der Brugh en S.M. Janssen
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 E. van der Brugh en de heer S.M. Janssen zijn afwezig. De heer B. Carlak en mevrouw B.J.M. Schoemaker zijn later.

A02

Vaststelling agenda
Mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw (PVV) heeft een motie vreemd over de ‘Gevolgen nieuwe havenbelasting’ aangekondigd, maar deze wordt niet ingediend.
De voorzitter benoemt ten behoeve van agendapunt D01, benoeming lid Raad van Toezicht OSG, een stembureau: raadslid F. Peters (ProHengelo),
M.G.F. Luttikholt (PvdA) en L. Janssen (Lid Janssen), tevens voorzitter.
De agenda wordt vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
Mevrouw Van Wier (Lokaal Hengelo) heeft vragen aangemeld over de ‘P&C cyclus’, beantwoord door mevrouw Ten Heuw.
Mevrouw Nijhof (PVV) heeft vragen aangemeld over de ‘Gemeentelijke belastingen’, beantwoord door mevrouw Ten Heuw en de heer Van Wakeren.
De heer Mulder (SP) heeft vragen aangemeld over de ‘Woonvisie’, beantwoord door wethouder Van Wakeren.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Mevrouw Ten Heuw doet een mededeling over de uitvoering van de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke Kosten (Tonk). In een later stadium volgt
hierover een raadsbrief en/of een voorstel in het kader van een begrotingswijziging.
 Tijdens de bestuurlijke actualiteiten, om 19.57 uur, voegt de heer Carlak zich bij de vergadering.
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HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

C

Onderwerp
3169935 - Vaststellen bestemmingsplan
Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel
en Rozenbottel

Voorstel (zaak)
1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals
opgenomen in de “Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan
Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel en Rozenbottel”, dat deel
uitmaakt van dit besluit;
2. in het ontwerp bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord,
omgeving Morel en Rozenbottel de wijzigingen aan te brengen,
zoals deze zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen Bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel en
Rozenbottel", dat deel uitmaakt van dit besluit;
3. het bestemmingsplan Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel
en Rozenbottel (met identificatienummer NL.IMRO.0164.BP01340301, getekend op de ondergrond NL.IMRO.0164.BP0134.dgn)
gewijzigd vast te stellen;
4. na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel en Rozenbottel,
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
Dalmeden Kern Noord, omgeving Morel en Rozenbottel.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 34 leden.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 32
stemmen voor en 1 stem
tegen (L. Janssen)
aanvaard.
Stemverklaring: R. Oude
Munnink (D66).

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01-A01

Onderwerp
3210231 - Amendement raadsbesluit
inzake wensen en bedenkingen oprichting
Stichting Twente Board

Voorstel (zaak)
Het dictum van het raadsbesluit onder het eerste punt als volgt te
wijzigen:
- Wel wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het AB van
de Regio Twente inzake de medeoprichting van de Stichting
Twente Board.
De tekst van de wensen en bedenkingen luidt als volgt:
Aan de Stichting Twente Board wordt voorgesteld om de artikel 10
van de statuten te wijzigen om de noodzakelijke verantwoording
door de colleges richting de raden te borgen.
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Jaarplan, jaarrekening en verslag.
Artikel 10.
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de
stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een
balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde jaar
opgemaakt. Deze jaarstukken vergezeld van een rapport van een
registeraccountant worden voor 1 mei na afloop van het boekjaar
aan het bestuur aangeboden.
3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders,
nadat de colleges van B&W 6 weken de tijd hebben gehad om de
jaarstukken met hun gemeenteraden te bespreken.
5. Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan
onder opgave van reden melding gemaakt.
6. Het bestuur maakt jaarlijks vóór de aanvang van een nieuw
boekjaar een jaarplan met (meerjaren)begroting op. Het jaarplan
omvat ten minste de strategische doelstellingen en belangrijke
beslissingen (ten aanzien) van de stichting. Het Jaarplan wordt
vastgesteld nadat de colleges van B&W 6 weken de tijd hebben
gehad om het plan met hun gemeenteraden te bespreken.
7. Jaarlijks doet het bestuur voor 1 juli verslag over de
ontwikkelingen van het voorgaande jaar.

C01-A02

3210175 - Amendement: Circulariteit &
duurzaamheid toevoegen aan doel
Stichting Twente Board

Besluit om bovenstaande wensen en bedenkingen ten aanzien van
artikel 10 te verwerken in het voorliggende raadsvoorstel en in de
uitgaande brief aan het AB
Wijzigt het dictum van het besluit onder het eerste punt als volgt:
Wel wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het AB van de
Regio Twente inzake de medeoprichting van de Stichting Twente
Board.
De tekst van de wensen en/of bedenkingen luidt als volgt:
De gemeenteraad van Hengelo verzoekt het AB in de doelstelling
van de STB tot uitdrukking laten komen dat circulariteit &
duurzaamheid van minstens even groot belang is als de beoogde
economische ontwikkeling. En daartoe Artikel 2.1 bijvoorbeeld als
volgt te wijzigen:
1. De stichting heeft ten doel de sociaaleconomische structuur,
circulariteit en duurzaamheid in Twente te versterken om daarmee
de economische slagkracht en duurzame basis van de regio
Twente verder te ontwikkelen en regionale groeikansen te
benutten. Daarin is een agenda leidend, die inzet op regionale
kansrijke, meerjarige projecten en programma's.
én deze wensen en/of bedenkingen te verwerken in het

Aanvaard

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 19
stemmen voor en 14
stemmen tegen (CDA, VVD,
BurgerBelangen, PVV en L.
Janssen) aanvaard.
Stemverklaring: L. Janssen
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C01

3186534 - Wensen en bedenkingen
oprichting Stichting Twente Board

voorliggende raadsvoorstel en de uitgaande brief aan het AB van
de Regio Twente.
- Wel wensen en bedenkingen kenbaar te maken aan het AB van
de Regio Twente inzake de mede-oprichting van de Stichting
Twente Board.
- Het AB van de Regio Twente van dit besluit middels uitgaande
brief op de hoogte te brengen
- Het college opdracht te geven om de jaarlijkse verslaglegging
van de stichting Twente Board actief met de gemeenteraad te
delen en te voorzien van een nadere duiding.

Gewijzigd
vastgesteld

Met inachtneming van
amendement C01-A01 en
amendement C01-A02
gewijzigd vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden:34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen

 Tijdens de behandeling van agendapunt C01, om 20.30 uur, verlaat de heer Mulder de vergadering.
D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Onderwerp
3189344 - Benoeming lid van de Raad
van Toezicht OSG

Voorstel (zaak)
De raad besluit mevrouw S. Dobbelsteen te benoemen als lid van
de Raad van Toezicht van de Openbare Scholengemeenschap
Hengelo en de heer Frantzen te danken voor zijn inzet de
afgelopen jaren als lid van de Raad van Toezicht.

 Tijdens agendapunt D01 voegt mevrouw Schoemaker zich bij de vergadering.
 De vergadering wordt geschorst van 21.18 tot 21.39 uur.
D02

3183982 - Budgetoverheveling 2020

1. De budgetten 2020 die voldoen aan de criteria van de
budgetoverheveling met een totaalbedrag van € 1.136.144 over te
hevelen naar de begroting 2021.
2. De budgetten 2020 die voldoen aan de criteria en waar reeds
besluitvorming over is geweest met een totaal bedrag van €
924.676 in de begroting 2021 te ramen en te onttrekken uit de
algemene reserve.

D03

3175313 - Ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen voor het herontwikkelen van
het wegensteunpunt aan de
Brugginksweg 4

D04

3185400 - Verordening tot 2e wijziging
van de verordening precariobelasting
2020

Voorgenomen) besluit
- Op grond van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht juncto artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht
een ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de
omgevingsvergunning voor het herontwikkelen van het
wegensteunpunt aan de Brugginksweg 4;
- Indien er geen zienswijzen worden ingediend, een definitieve
verklaring van geen bedenkingen af te geven.
De 'Verordening tot 2e wijziging van de Verordening
precariobelasting 2020' vast te stellen.
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vastgesteld.
Stemverklaring: M.J.
Luttikholt (PvdA).
 De voorzitter sluit de vergadering om 21.44 uur.
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