9 september 2020
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 9 september 2020 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, B. Carlak, I. Cetinkaya, J.M.J. Daals, M.J.H. Elferink,
J. Evers, O.J. Fiechter, F. van Grouw, mevrouw M.J.J.T. Huis in 't Veld, 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 (later), F. Peters, J.J.H. Rikkerink, mevrouw W. Rozema, mevrouw
B.J.M. Schoemaker, J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok, mevrouw S. van Wier-Koca, W. Wiertsema, I. Yikilmaz, mevrouw C. van der Zweth-Maijer.
Afwezig zijn de leden: mevrouw E. van der Brugh, H.E. Capelle, mevrouw J.M.M. Freriksen, L. Janssen, P. Rillmann, G.J.J. Vennegoor.
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.
Mededelingen: raadslid mevrouw E. van der Brugh, H.E. Capelle, mevrouw J.M.M. Freriksen, L. Janssen, P. Rillmann, G.J.J. Vennegoor zijn afwezig,
het raadslid mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw komt later.

A02

Vaststelling agenda
De heer Van der Sleen (PVV) kondigt drie moties vreemd aan ‘Voortzetten huidige terrassenbeleid’, ’Extra cameratoezicht binnenstad Hengelo’ en ‘Behoud niet
gebruikte stort tegoed’. Voorstel is deze moties op te nemen als respectievelijk agendapunt D04, D05 en D06 op de agenda.
De voorzitter benoemt ten behoeve van agendapunt A06 een commissie voor de geloofsbrieven: raadslid B. Carlak (BurgerBelangen), mevrouw A.B.E.G.
Kemperink (ProHengelo) en M.J.H. Elferink (CDA), tevens voorzitter.
Dezelfde commissie fungeert ook als stembureau voor de benoeming van het lid commissie Klankbordgesprekken burgemeester en raad (A07) en de benoeming
van het lid Raad van Toezicht OSG (D01).
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
Er zijn geen vragen aangemeld.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten gemeld.

A05

Afscheid de heer Ten Barge
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Agendanummer
A06




Agendanummer
A07



B

Onderwerp
3118993 - Toelating de heer R.H.
Oude Munnink als raadslid

Voorstel (zaak)
De heer R.H. (Rik) Oude Munnink toe te laten als raadslid.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Opmerkingen uit de
vergadering:
Namens de commissie
voor de geloofsbrieven
deelt dhr. Elferink (CDA)
mede, dat de commissie
geen belemmeringen
ziet om de heer R.H.
Oude Munnink toe te
laten als raadslid.

De leden van de commissie geloofsbrieven verlaten samen met de griffier van 19.48 tot 19.59 uur de vergadering.
Mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw voegt zich om 19.58 uur bij de vergadering.

Onderwerp
3120461 - Benoeming lid
commissie Klankbordgesprekken
burgemeester en raad

Voorstel (zaak)
Overeenkomstig artikel 2 van de verordening
klankbordgesprekken burgemeester en raad, te stemmen
over het benoemen van de heer J. Evers in de
klankbordcommissie als bedoeld in deze verordening.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 31.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 31.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

De leden van het stembureau verlaten van 20.03 tot 20.13 uur de vergadering.

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

Onderwerp
3092499 - Kredietvoorstel Bataafse
Kamp

Voorstel (zaak)
1. Kennis te nemen van het integrale ontwerp van het park
Bataafse Kamp, Bataafse Kamp (straat) en
Drienerstraat/Wetstraat (deels).
2. Te besluiten een krediet van €200.000 beschikbaar te
stellen voor de gedeeltelijke dekking van de totale kosten van
€1.330.000 waarvan €100.000 gefinancierd vanuit het budget
binnenstad en €100.000 gefinancierd vanuit de
verkoopopbrengsten Bataafse Kamp.
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3. In te stemmen met het aanpassen van de begroting
middels een begrotingswijziging (volgt)

D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01



Agendanummer
D02

Onderwerp
3097941 - Benoeming lid Raad van
Toezicht OSG

Voorstel (zaak)
De raad besluit de heer Van Vugt te benoemen tot lid van
de Raad van Toezicht van de Openbare
Scholengemeenschap Hengelo.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 31.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 31.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 31.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

De leden van het stembureau verlaten van 20.16 tot 20.22 uur de vergadering.

Onderwerp
3094368 - Eerste wijziging van de
Verordening Precariobelasting 2020

Voorstel (zaak)
De raad besluit:
de 1e Wijziging van de Verordening Precariobelasting 2020
vast te stellen.

D03

3110653 - Zienswijze
begrotingswijziging Regio Twente inz.
OZJT.VTT

D04

3125424 - Motie Voortzetten huidige
terrassenbeleid

- geen zienswijze in te dienen op de structurele
begrotingsuitbreidingen van de Regio Twente inzake
OZJT/Samen14 en Veilig Thuis Twente (VTT).
- het Algemeen Bestuur per brief op de hoogte te brengen
van dit besluit.
Het Hengelose college van B &W op te dragen

Vastgesteld

Verworpen

Voordat het vastgestelde terrassenbeleid weer ingeleverd
wordt, eerst de verruiming te evalueren en met de raad te
bespreken;

D05

3125451 - Motie Extra
cameratoezicht binnenstad Hengelo

Draagt het Hengelose college van B &W op:
-In overleg te gaan met de politie om extra cameratoezicht
in het centrum en bij het station te realiseren;
-Aansluitend afspraken te maken over de inzet van de

Verworpen

Stemmende leden: 31.
Stemverhouding: met 26
stemmen tegen en 5
stemmen voor (PVV,
Lokaal Hengelo en
BurgerBelangen)
verworpen.
Stemmende leden: 31.
Stemverhouding: met 18
stemmen tegen en 13
stemmen voor (PVV,
Lokaal Hengelo, Pro
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D06

3125475 - Motie Behoud niet
gebruikte stort-tegoed

camera's;
-De kosten hiervoor in beeld te brengen;
-De raad ruim voor de begrotingsbehandeling hierover te
informeren voor de begrotingsbehandeling 2021.
Draagt het Hengelose college van B &W op:
- Het overgebleven stort tegoed mee te laten nemen naar
het volgende jaar;
- Dit met ingang van 2021 in te laten gaan;



De voorzitter schorst van 21.01 tot 21.05 uur de vergadering.



De voorzitter sluit de vergadering om 21.14 uur.

Hengelo en VVD)
verworpen.
Verworpen

Stemmende leden: 31.
Stemverhouding: met 28
stemmen tegen en 3
stemmen voor (PVV en
Lokaal Hengelo)
verworpen.
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