BESLUITENLIJST

7 maart 2017

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 7 maart 2017 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, E. Alkema, M.J. ten Barge, mevrouw E. van der Brugh, A.G. Bruinsma, I. Çetinkaya, mevrouw J.M.J. DoornbosGeerdink, H. van Doren, O.J. Fiechter, F. van Grouw, M. Hollander, S.M.A. Horsthuis, L.F.M. Janssen, G. Knegt, mevrouw E.M. Kok, R.G. Kok, mevrouw M.J.G.F.
Luttikholt, W. Mulder, mevrouw M.J.H.M. Muller, mevrouw B. Nijland, F. Peters, mevrouw I.C. Postma-Horstman, J.J.H. Rikkerink, M.A. van Rossum, mevrouw M.B.
Rouwet-Smits, mevrouw H. Steen-Klok, R. Theunissen, B.J. van Veen, mevrouw K. Veneberg, G.J.J. Vennegoor, J.H. Vis, B.C. van Wakeren, W. Wiertsema, I.
Yikilmaz.
Afwezig is lid/zijn de leden: H. Koetsveld, V.H. Mulder
Aanwezig zijn de wethouders: J. Bron, C.F.M. Bruggink, M.J.H. Elferink, mevrouw M.A. ten Heuw
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: De voorzitter staat stil bij het overlijden van oud-raadslid de heer Arie Otten.

A02

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
Ten aanzien van het stemmen voor agendapunten D01 en D02 vraagt de voorzitter om dit bij acclamatie te doen, waarmee de raad unaniem instemt.
Ten aanzien van agendapunt A05 benoemt de voorzitter als leden van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven mevrouw Postma (CDA) (vz),
de heer Van Doren (SP) en de heer Albek (Pro Hengelo).
De Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven verlaat in gezelschap van de griffier om 19.37 uur de vergadering.


A03

Vragenkwartier
1. Vragen van mevrouw Luttikholt (PvdA) inzake schooladviezen voortgezet onderwijs, beantwoord door wethouder Bruggink.
2. Vragen van de heer Yikilmaz (PvdA) inzake afwikkeling gevolgen wijzigen sporthal Veldwijk in themahal, beantwoord door wethouder Bruggink.
3. Vragen van de heer Wiertsema (Pro Hengelo) inzake stand van zaken aanbesteding bouw stadskantoor en renovatie stadhuis, beantwoord door wethouder
Elferink.
4. Vragen van De heer Theunissen (GroenLinks) inzake de stand van zaken van het gebruik van rubber korrels op sportvelden met kunstgras, beantwoord
door wethouder Bruggink.



De leden van de Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven en griffier keren om 19.46 uur terug in de vergadering.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
1. Mededeling van wethouder Bron m.b.t. de voorbereidingen van de aanbestedingen inzake huishoudelijke hulp.
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Agendanummer
A05

Onderwerp
2094415 - Toelating dhr. W. Mulder als
raadslid

Voorstel (zaak)
Dhr. W. Mulder (BurgerBelangen) toe te laten als nieuw raadslid.




De Commissie voor het Onderzoek van de Geloofsbrieven wordt ontbonden, waarna de heer Wieger Mulder de belofte aflegt.
Schorsing van 20.12 tot 2016 uur, waarna de heer Wieger Mulder zitting neemt als gemeenteraadslid.

B

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

Agendanummer
B02

Onderwerp
2089335 - Toetreding openbaar lichaam
SWB Midden Twente tot
Centrumgemeenteregeling ICT Hengelo

Voorstel (zaak)
Toestemming geven tot de wijziging van de gemeenschappelijke regeling
'Centrumgemeenteregeling samenwerking ICT Hengelo-Oldenzaal' als
voorgesteld in de gemeenschappelijke regeling 'Centrumgemeenteregeling
samenwerking ICT Hengelo' t.b.v. de toetreding van het openbaar lichaam
SWB Midden Twente tot deze gemeenschappelijke regeling.

Onderwerp
2081130 - Aanleggen zichtwal in Oele

Voorstel (zaak)
De 'Structuurvisie Twickel, uitwerking buurtschap Oele' (met identificatienummer NL.IMRO.0164.SV0005-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.SV0005.dgn) vast te stellen als ruimtelijk plan voor de
buurtschap.
De ontvangen subsidie van de provincie voor de inrichting van de Zichtwal
Oele ad. € 220.000 te besteden door deze onder de in de realisatieovereenkomst genoemde voorwaarden over te dragen aan de Grondbank
als budget voor de inrichting van de wal.
De Grondbank door middel van een brief op de hoogte te stellen van het

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

7 maart 2017
Opmerkingen uit
de vergadering
Namens de
Commissie voor
onderzoek van de
geloofsbrieven,
bestaande uit mw
Postma (CDA) –
vz, dhr. Van
Doren (SP) en
dhr. Albek (Pro
Hengelo) deelt de
voorzitter mede,
dat de commissie
geen belemmeringen heeft geconstateerd die
aan de toelating
in de weg staan.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 35.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.
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besluit, zodat zij tot realisatie van de wal over kunnen gaan.
D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Agendanummer
D02



Voorstel (zaak)
Over te gaan tot de benoeming van de heer K. (Koen) Degeling, werkzaam als
PhD-kandidaat aan de Universiteit Twente, woonachtig te Hengelo, als extern
lid van de Rekenkamercommissie Hengelo voor een periode van 4 jaar, een en
ander zoals bepaald in artikel 6 van de Verordening Rekenkamercommissie
Hengelo 2005, gewijzigd bij raadsbesluit van 21 februari 2012.

Onderwerp
2086674 - Benoeming onderzoeker
Rekenkamercommissie Hengelo

Voorstel (zaak)
Budget griffie om te zetten in 0,45 formatieruimte ten behoeve van de
functie 'onderzoeker';
Mevrouw Dr. M.J. Oude Vrielink, woonachtig te Oldenzaal, te benoemen op
de functie van 'onderzoeker' bij de Rekenkamercommissie van Hengelo
voor een periode van 2 jaar.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Schorsing van 20.21 tot 20.23 uur.

Agendanummer
D03

Agendanummer
D04




Onderwerp
2086663 - Benoeming extern lid
Rekenkamercommissie Hengelo

Onderwerp
2088584 - Aanvraag verlenging
ontheffing ingezetenschap wethouder
Bruggink

Voorstel (zaak)
De heer C.F.M. Bruggink per 9 maart 2017 op grond van artikel 36a, lid2, van
de Gemeentewet ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap
voor de periode van één jaar.

Onderwerp
2101033 - Bekrachtiging
geheimhouding notitie Twence

Voorstel (zaak)
Ter bescherming van de economische en financiële belangen van de
gemeente en het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling
van Twence (artikel 10, lid 2 sub b en g WOB) ter zake van de door het
college van Burgemeester en wethouders op de 'notitie Advies waardebepaling Twence Holding BV' opgelegde geheimhouding als bedoeld in
artikel 25, lid 2, Gemeentewet te bekrachtigen.
De geheimhouding blijft van kracht tot het moment dat de gemeenteraad
deze opheft.

De heer Theunissen (GroenLinks) verklaart dat hij in april zijn raadslidmaatschap beëindigt.
De voorzitter sluit de vergadering om 20.28 uur.
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