16 december 2020
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 16 december 2020 te 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: C.H. Hartendorp
Aanwezig zijn de leden: N. Akfidan, F.W.G. Albek, H.L. ter Beek, mevrouw S. van den Beukel, M.S.B. Boers, 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. 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, R.H. Oude Munnink, F. Peters, J.J.H. Rikkerink, mevrouw W. Rozema, 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: -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.

A02

Vaststelling agenda
Afgelopen vrijdag heeft het college de raad verzocht het agendapunt C01 ‘Kunst- en cultuurnota 2021-2024’, in verband met onvoldoende draagvlak, van de
agenda te voeren. De raad gaat hiermee akkoord.
De heer V. Mulder (SP) kondigt een motie vreemd ‘Huren niet verhogen’ en de heer S. Janssen (VVD) een motie vreemd “Drive-in stembureau’ aan. Voorstel is
deze moties op te nemen als respectievelijk agendapunt D07 en D08.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
Mevrouw B. Morskieft (CDA) heeft vragen aangemeld over ‘Milieuplein aan de Platinastraat’, beantwoord door wethouder B.G. van Wakeren.
De heer L. Janssen (lid Janssen) heeft vragen aangemeld over ‘Financiële steun aan startende ondernemers i.v.m. Corona)’, beantwoord door wethouder M.A.
ten Heuw.
De heer J. Evers (GroenLinks) heeft vragen aangemeld over ‘Groene daken op bushokjes en het inzaaien van bermen’, beantwoord door wethouder M.A. ten
Heuw (namens wethouder C.F.M. Bruggink).

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.
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B

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01


C

Onderwerp
3138538 - Beleidskader Armoede en
Schulden vaststellen

Voorstel (zaak)

Het Beleidskader Armoede en Schulden 2021-2024 “Het
taboe doorbreken” vaststellen

Kennis nemen van de inspraakreacties en de Nota van
beantwoording inspraakreacties

De Rechtbank informeren dat we gebruik maken van het
Adviesrecht bewind, middels bijgevoegde conceptbrief

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 37.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring: mw. van
Wier (LokaalHengelo) en L.
Janssen (lid Janssen).

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 36
Stemverhouding: met 21
stemmen voor en 15
stemmen tegen (CDA, SP,
D66, GroenLinks, PvdA)
aanvaard.

Aanvaard

Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 32
stemmen voor en 4
stemmen tegen (GroenLinks,
PvdA) aanvaard.

Mevrouw C. van der Zweth-Maijer verlaat om 20.42 uur de vergadering.

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C02-M01

C02-M02

Onderwerp
3173900 - Motie Evaluatie afvalbeleid
gemeente Hengelo

3173881 - Motie Afval Informatie
Rapportage (AIR)

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
•
in januari 2021 met de raad in gesprek te gaan om
gezamenlijk te kijken naar oplossingen of oplossingen aan
te dragen waarmee de vervuiling van het PMD-afval
kan worden tegengegaan;
•
een evaluatie over het afvalbeleid in te plannen zodra de
informatie uit de eerste bullet beschikbaar is, waarbij het
streven erop is gericht deze informatie eind maart/begin
april 2021 beschikbaar te hebben.
Draagt het college op:
•
Samen met de raad, betrokken ambtenaren rondom afval,
partners in afval zoals Twente Milieu een technisch beraad
te plannen om te bepalen welke informatie nodig is en in
welke termijnen.
•
Op basis van deze informatiebehoefte een vaste integrale
rapportage en realisatie samen te stellen.
•
Deze vaste integrale rapportage in de afgesproken
termijnen aan de gemeenteraad aan te bieden.
•
Na de aanbieding, in samenspraak met het presidium,
minimaal twee keer per jaar een beeldvormende politieke
markt te plannen om deze integrale rapportage te
bespreken.
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Agendanummer
C02-M03

C02

Onderwerp
3173910 - Motie Herziening afvalbeleid

3149479 - Verordening en tarieven
reinigingsheffingen 2021




Voorstel (zaak)
Draagt het college op:

Om voor 2022 nieuw beleid te gaan ontwikkelen met als
uitganspunt een gesimplificeerd systeem van €1 tarieven.

Om beleid te ontwikkelen waarbij de infrastructuur en
overhead in relatie tot afvalinzameling en -verwerking
gefinancierd worden vanuit de algemene middelen.

De keuzecontainer af te schaffen.
De raad besluit:
1.
De verordening reinigingsheffingen inclusief de hierin
opgenomen tarieventabel vast te stellen, waarbij:
- Het kliktarief voor de ondergrondse afvalcontainer € 1,30
bedraagt;
- Het vaste tarief afvalstoffenheffing met € 23,64
toeneemt naar € 179,40;
- De variabele tarieven afvalstoffenheffing voor het
overige ongewijzigd blijven
2.

Het besluit bij de 2e Beleidsrapportage 2020 om de
eenmalige tegenvaller van € 730.000 te dekken uit de
voorziening Afval, te herroepen.

3.

De tegenvaller ad € 730.000 daarentegen te compenseren
met een bijdrage vanuit de algemene reserve.

4.

Bij de jaarrekening 2020, als onderdeel van de
resultaatbestemming, deze € 730.000 (of zo veel er is)
weer toe te voegen aan de algemene reserve.

5.

Tevens de hiertoe de opgestelde begrotingswijziging met
nummer 20082 vast te stellen.

6.

De beleidsbegroting 2021-2025 te wijzigen conform dit
voorstel, en de hiertoe opgestelde begrotingswijziging met
nummer 21020 vast te stellen. De nu tot stand gekomen
kostendekkingstabel vervangt daarmee de tabel in de
beleidsbegroting 2021-2025.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Vastgesteld

16 december 2020
Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: Met 35
stemmen tegen en 1 stem
voor (lid Capelle)
verworpen.
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 31
stemmen voor en 5
stemmen tegen (PVV,
LokaalHengelo en
L. Janssen) vastgesteld.
Stemverklaring: mw. M.
Luttikholt.

De vergadering wordt geschorst van 21.43 tot 21.55 uur.
De heer B. Carlak verlaat om 22.28 uur en mevrouw E. van der Brugh om 22.32 uur de vergadering.
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D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Onderwerp
3149387 - Corona-update november
2020

Voorstel (zaak)
De Raad besluit:
- De begrotingswijziging horende bij de financiële update goed te
keuren

D02

3157318 - Wijziging BIZ verordening
t.b.v. vergoeding ondernemers BIZ
bijdrage 2021

1.

D03

3144667 - beleidsplan veiligheidsregio
2021-2024

D04

3145302 - Nieuwe beslissing op bezwaar
betreffende algemeen belang besluit
parkeergarage De Beurs

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

In te stemmen met de Verordening tot 1e Wijziging van de
Verordening bedrijveninvesteringszone gebruikers
binnenstad Hengelo 2021-2025.
2.
De begrote netto BIZ bijdrage 2021 ter waarde van
€ 184.638,00,- als gemeentelijke subsidie over te maken
aan de SCH, waarmee het tekort in de begroting van de
SCH als gevolg van het verlagen van de BIZ tarieven naar
0 Euro is gedekt. Deze eenmalige gemeentelijke kosten te
dekken uit de algemene reserve.
Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Twente te berichten
dat geen zienswijze wordt ingediend tegen het beleidsplan 20212024 en het dekkingsplan Brandweer 2021-2024.

Vastgesteld

1. kennis te nemen van en in te stemmen met de
bijgevoegde vaststellingsovereenkomst met Q-park
Operations Netherlands B.V. ;
2. het besluit van 25 juni 2019 tot aanwijzing van de
exploitatie van de parkeergarage “De Beurs” aan de BP
Hofstedestraat als een economische activiteit die
plaatsvindt in het algemeen belang als bedoeld in artikel
25h, vijfde lid, van de Mededingingswet, conform bijgaand
ontwerpbesluit (uitgaande brief), aan te vullen met de
volgende voorwaarden:
a) Voor garage “De Beurs” blijven de huidige tarieven ten
minste gehandhaafd.
b) Per 01-01-2021 bedraagt het avondtarief €5,--, per 0101-2022 € 6,-- en per 01-01-2023 € 7,-- . Dit laatste
tarief wordt gedurende de looptijd van het AB-besluit niet
verlaagd.
c) Dit besluit heeft een geldigheidsduur van 5 jaar vanaf
01-01-2021.
d) Gedurende de termijn genoemd onder 2 zal er geen
nieuw besluit als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de
Mededingingswet worden genomen met betrekking tot de
exploitatie van parkeergarage “De Beurs” waarbij de in dit
besluit genoemde voorwaarden ten opzichte van Q-Park
verslechteren of anderszins maatregelen worden getroffen
die tot verlaging van de parkeertarieven leiden

Vastgesteld

Vastgesteld

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

Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met 31
stemmen voor en 3
stemmen tegen
(LokaalHengelo en L.
Janssen) vastgesteld.
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(waaronder begrepen de tarieven voor abonnementen);
e) Er worden geen kantoorabonnementen meer
uitgegeven. De huidige uitgegeven kantoorabonnementen
worden niet verlengd aan het eind van hun looptijd (de
looptijd is ten hoogste 1 jaar na uitgifte).
3. dit besluit te publiceren.
4. het voorgenomen besluit van 12 februari 2020 (zaaknr:
3000705) met betrekking tot parkeerabonnement kantoor
voor parkeergarage De Beurs in te trekken.
Begrotingswijziging nr. 77 te schrappen en daarop de berekening
aan te passen.

D05-A01

3174530 - Amendement Aanpassing
derde wijziging beleidsbegroting

D05

3151909 - 3e Verzamelwijziging
Beleidsbegroting 2020

De 3e wijziging van de Beleidsbegroting vast te stellen

Gewijzigd
vastgesteld

D06

3166092 - Aanpassing APV-bepalingen
over carbid

De Wijzigingsverordening Algemene plaatselijke verordening 2019
(onderdeel carbid) vast te stellen.

Vastgesteld

D07

3173939 - Motie Huren niet verhogen

Verworpen

D08

3173945 - Motie Drive-in-stembureau

Verzoekt het college
•
Bij de woningcorporatie en particuliere verhuurders in
Hengelo erop aan te dringen voor 2021 een huurverhoging
geen doorgang te laten vinden
•
Minister Ollongren er op te wijzen dat de gemeente
Hengelo van mening is dat de huurprijzen te hoog zijn en
•
Er bij minister Ollongren op aan te dringen de moties uit
de Eerste Kamer uit te voeren door de huurverhogingen
van 2020 terug te draaien en de huurverhoging voor 2021
te stoppen.
Draagt het college op:
•
Minimaal één drive-in-stembureau in te richten binnen de
gemeente Hengelo.
•
Hierbij de kennis, kunde en logistiek aan te spreken die bij
onze eigen Hengelose GGD teststraat is opgedaan.
•
De ervaringen die opgedaan zijn met dit drive-in
stembureau te evalueren.



Aanvaard

Aanvaard

Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
aanvaard.
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met 27
stemmen tegen en 7
stemmen voor (SP, PVV en
lid L. Janssen) verworpen.
Stemverklaring: mw. Huis in
't Veld en I. Yikilmaz.

Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met 22
stemmen voor en 12
stemmen tegen (SP, D66,
GroenLinks, PvdA,
ChristenUnie) aanvaard.

De voorzitter sluit de vergadering om 24.00 uur.
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