BESLUITENLIJST

6 maart 2018

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op donderdag 6 maart 2018 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, E. Alkema, M.J. ten Barge, mevrouw E. van der Brugh, A.G. Bruinsma, I. Çetinkaya, mevrouw J.M.J. DoornbosGeerdink, H. van Doren, J.L. Evers, O.J. Fiechter, F. van Grouw, K.S. van 't Hoff, S.M.A. Horsthuis, L.F.M. Janssen, G. Knegt, H. Koetsveld, mevrouw E.M. Kok, R.G.
Kok, mevrouw M.J.G.F. Luttikholt, V.H. Mulder, W. Mulder, mevrouw M.J.H.M. Muller, mevrouw B. Nijland, F. Peters, J.J.H. Rikkerink, M.A. van Rossum, mevrouw M.B.
Rouwet-Smits, mevrouw H. Steen-Klok, B.J. van Veen, mevrouw K. Veneberg, G.J.J. Vennegoor, J.H. Vis, B.C. van Wakeren, W. Wiertsema, W.A. Winter, I. Yikilmaz.
Afwezig is lid/zijn de leden: n.v.t.
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.
Aanwezig: mevrouw A.M.G. Haarhuis (adjunct-griffier) (agendapunt A05)

A
A01

ALGEMEEN
De Voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom bij de laatste vergadering van deze raad.

A02

Vaststelling agenda
•
De voorzitter stelt voor om agendapunt A05 naar voren te halen.
•
De heer Janssen (LokaalHengelo) kondigt een stemverklaring aan bij B03.
•
Mevrouw Muller (Groep Muller) kondigt aan twee moties vreemd in te dienen: ‘Motie Opschorten werkzaamheden omgekeerd inzamelen’ en ‘Motie
“Hengelo voorbereid de toekomst in”, welke als agendapunten D04 en D05 worden toegevoegd.
•
De heer Alkema (ChristenUnie) geeft aan dat na overleg met de wethouder Elferink het Amendement ‘Aanpassen raadsadvies uitbreiding
parkeerruimte bedrijf Chr. Udo’ van 7 december 2018 als uitgevoerd wordt verondersteld.
•
De heer Yikilmaz (PvdA) kondigt aan een motie vreemd in te dienen, ‘Motie Openbare toiletvoorziening op het Industrieplein’ welke als agendapunt D06
wordt toegevoegd.
•
Mevrouw Steen-Klok (CDA) kondigt aan een motie vreemd in te dienen, ‘Motie jonge helden: introductie jeugdlintje welke als agendapunt D07 wordt
toegevoegd.
•
De voorzitter stelt voor om agendapunten D01 en D02 samen te behandelen.
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.
De voorzitter benoemt de stemcommissie m.b.t. de agendapunt: de heer Cetinkaya (D66), mevrouw Kok (VVD) en de heer Winter (PvdA) (voorzitter).
De commissie en mevrouw Haarhuis (adjunct-griffier) verlaten om 19.45 uur de vergadering.
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A03

Vragenkwartier
1. Vragen van de heer Bruinsma (SP) over het weghalen van de rood-witte linten in ‘t Kotte, beantwoord door wethouder Bron.
2. Vragen van de heer van Veen (LokaalHengelo) over de beantwoording van schriftelijke vragen, beantwoord door wethouder Elferink en burgemeester
Schelberg.
3. Vragen van de heer Janssen (LokaalHengelo) over het niet toekennen van een laad- en losplek bij Rijwielhandel Damhuis, beantwoord door wethouder
Bron.
4. Vragen van mevrouw Muller (Groep Muller) over incidenten met verwarde personen, beantwoord door wethouder Bron.
5. Vragen van de heer Janssen (LokaalHengelo) over badmintonvereniging BRAVO, met aanvullende vragen van de heer van Grouw (SP) en de heer
Yikilmaz (PvdA) beantwoord door wethouder Bruggink
6. Vragen van de heer van Veen (LokaalHengelo) over dementievriendelijke gemeente, beantwoord door wethouder Bron.
7. Vragen van mevrouw Muller (Groep Muller) over Radio Hengelo TV, beantwoord door burgemeester Schelberg.
8. Vragen van de heer Wiertsema (ProHengelo) over parkeerplaatsen rond het stadhuis, beantwoord door wethouder Bron.
9. Vragen van de heer Horsthuis (Lijst-Horsthuis) over de status van raadsbesluiten, beantwoord door burgemeester Schelberg.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen mededelingen.

Agendanummer
A05

Onderwerp
2211950 – Benoeming leden
Referendumcommissie Hengelo

Voorstel (zaak)
Volgens artikel 3, lid 1 van de Referendumverordening Hengelo, over te gaan
tot de benoeming van
Dhr. Jeroen Haandrikman,
Dhr. Harald Lohmann,
Mevr. Marga Huiskes,
Dhr. Geert van den Geest, en
Dhr. Jeroen Heijstek
allen woonachtig te Hengelo, als leden van de Referendumcommissie
Gemeente Hengelo, voor een periode van 4 jaar.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
De
stemcommissie
heeft de stemmen
geteld. Alle
kandidaten zijn
benoemd.
Stemmende
leden: 37
de heer Jeroen
Haandrikman - 37
de heer Harald
Lohmann - 37
mevrouw Marga
Huiskes - 34
de heer Geert van
der Geest - 37
de heer Jeroen
Heijstek - 35
Mevrouw Huiskes
en de heren
Haandrikman,
Lohmann en
Heijstek hebben
de gelofte
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afgelegd.
De heer van den
Geest was
wegens ziekte
afwezig en zal dit
in de
raadsvergadering
van 10 april doen.



De vergadering wordt geschorst van 20.34 tot 20.37 uur.
De heren Albek en Cetinkaya voegen zich om 20.38 bij de vergadering en hebben derhalve niet gestemd bij de hamerstukken B01, B02 en B03

B

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

Onderwerp
2212946 - Gewijzigd vaststellen
bestemmingsplan Hengelo Noord,
Hasseler Es

Voorstel (zaak)
A.
1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals opgenomen in
de “Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Hengelo Noord - Hasseler
Es”, dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. in het ontwerp bestemmingsplan Hengelo Noord, Hasseler Es, de
wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn opgenomen in de 'Staat van
wijzigingen - Bestemmingsplan Hengelo Noord, Hasseler Es', dat deel uitmaakt
van dit besluit;
3. het bestemmingsplan Hengelo Noord, Hasseler Es (met identificatienummer
NL.IMRO.0164.BP0098-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0098.dgn) gewijzigd vast te stellen;
4. na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Hengelo Noord,
Hasseler Es, Gedeputeerde Staten van Overijssel te verzoeken het besluit
eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken;
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Hengelo
Noord, Hasseler Es.

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

B.
Na gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Hengelo Noord, Hasseler
Es de indieners van de zienswijzen op de hoogte te brengen van het besluit
van de raad.
Agendanummer
B02

Onderwerp
2201735 - Voorstellen voor
mogelijkheden voor een actieve
invulling van het internationaal beleid

Voorstel (zaak)
1.
Uitvoering te geven aan de negen voorstellen internationaal beleid ter
aanvulling op het huidige internationale beleid.
2.
De uitvoering voor 2018 incidenteel te dekken vanuit bestaand budget
(€56.000,-) en voor de periode daarna als nieuw beleid te betrekken bij de
kadernota 2019-2022.
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vastgesteld.
Agendanummer
B03

C

Onderwerp
2189353 - Gewijzigd vaststellen
bestemmingsplan Dalmeden 2017

Voorstel (zaak)
1. in te stemmen met de behandeling van de vooroverlegreacties, zoals
verwoord in het ‘Verslag vooroverleg ontwerpbestemmingsplan Dalmeden
2017;
2. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals opgenomen in
de ‘Nota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Dalmeden 2017’, dat deel
uitmaakt van dit besluit;
3. in het ontwerpbestemmingsplan Dalmeden 2017, de wijzigingen aan te
brengen, zoals deze zijn opgenomen in de ‘Staat van wijzigingen
bestemmingsplan Dalmeden 2017’ dat deel uit maakt van dit besluit;
4. het bestemmingsplan Dalmeden 2017 (met identificatienummer
NL.IMRO.0164.BP0109-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0109.dgn) gewijzigd vast te stellen;
5. na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Dalmeden 2017,
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te verzoeken het besluit
eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken;
6. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Dalmeden
2017.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 35.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring
van de heer
Janssen
(LokaalHengelo)

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 5 voor van
LokaalHengelo en
BurgerBelangen
en 32 tegen
wordt de motie
verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 9 voor van
LokaalHengelo en
ProHengelo en 28
tegen wordt de

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01-M01

Agendanummer
C01-M02

Onderwerp
2217704 - Motie Right to Challenge in
gemeenschappelijke regelingen

Voorstel (zaak)
Verzoekt het college:
• Met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, SWB en Gildebor
de haalbaarheid van een gedragen formulering voor een artikel over het Right
to Challenge in de betreffende gemeenschappelijke regelingen te
onderzoeken;
•
In geval van gebleken haalbaarheid de besproken en afgestemde
formulering vervolgens ter besluitvorming aan de gemeenteraden van de
deelnemende gemeenten voor te leggen en er zo voor te zorgen dat het Right
to Challenge in de gemeenschappelijke regelingen SWB en Gildebor wordt
ingebed.

Onderwerp
2217708 - Motie Onderzoek
gemeenschappelijke regelingen - Baas
in eigen huis

Voorstel (zaak)
Besluit dat:
• een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren gericht op het
democratiseren van de gemeenschappelijke regelingen waarbij de gemeente
Hengelo is betrokken.
Draagt het college op:
• een voorbereidende notitie aan de gemeenteraad voor te leggen gericht op
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motie verworpen.

het uitvoeren van dit onderzoek.
Agendanummer
C01




Onderwerp
2198107 - Gewijzigde
Gemeenschappelijke Regeling SWB

Voorstel (zaak)
1. Uw raad voorstellen het college toestemming te verlenen voor het wijzigen
van de gemeenschappelijke regeling SWB Midden Twente.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 16 voor van
VVD,
BurgerBelangen,
Lijst-Horsthuis,
SP en Groep
Muller en 20
tegen wordt de
motie verworpen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Pauze van 21.23 tot 21.44 uur.
De heer W. Mulder verlaat om 21.23 uur de vergadering.

Agendanummer
C02-M01

Agendanummer
C02

Onderwerp
2217725 - Motie Voorkom freeridergedrag

Voorstel (zaak)
Spreekt uit:
Dat de gemeenten die niet mee betalen aan de 'Agenda voor Twente' ook niet
in aanmerking mogen komen voor investeringen vanuit de 'Agenda voor
Twente'.

Onderwerp
2214504 - Evaluatie Regeling Regio
Twente

Voorstel (zaak)
Bijgaande zienswijze te versturen aan de Regio Twente m.b.t. de Evaluatie
van de Regeling Regio Twente.
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D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Agendanummer
D02

Agendanummer
D03

Onderwerp
2189428 - Gewijzigd vaststellen
bestemmingsplan Meander Zuid

Voorstel (zaak)
1. in het ontwerpbestemmingsplan Meander Zuid, de wijzigingen aan te
brengen, zoals deze zijn opgenomen in de ‘Staat van wijzigingen
bestemmingsplan Meander Zuid' dat deel uit maakt van dit besluit;
2. het bestemmingsplan Meander Zuid (met identificatienummer
NL.IMRO.0164.BP0114-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0114.dgn) gewijzigd vast te stellen;
3. na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Meander zuid,
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te verzoeken het besluit
eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken;
4. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Meander
Zuid.
5. te verklaren dat de Crisis -en Herstelwet van toepassing is op het
bestemmingsplan Meander Zuid.

Onderwerp
2190225 - Vaststellen ontwikkelcriteria
Meander Zuid

Voorstel (zaak)
1. de ontwikkelcriteria Meander Zuid vast te stellen;
2. de welstandsnota te wijzigen door in paragraaf 3.9 de ontwikkelcriteria
Meander Zuid op te nemen in de lijst van vastgestelde plannen en de
bijbehorende kaarten hierop aan te passen.

Onderwerp
2190231 - Verordening
'Tegemoetkoming onvermijdbaar
medisch afval'

Voorstel (zaak)
De verordening 'Tegemoetkoming onvermijdbaar medisch afval' vast te
stellen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Pagina 6 van 8

6 maart 2018
Agendanummer
D04

Agendanummer
D05

Agendanummer
D06

Onderwerp
2217728 - Motie vreemd - opschorten
werkzaamheden omgekeerd inzamelen

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
• Alle werkzaamheden met betrekking tot de invoering van het omgekeerd
inzamelen op te schorten totdat het eindverslag conform de
inspraakverordening art. 5 gepubliceerd is en besproken in de gemeenteraad.

Onderwerp
2217736 - Motie vreemd - Hengelo
voorbereid de toekomst in, Hengelo
vergrijst snel!

Voorstel (zaak)
Draagt het college op om uiterlijk 1september 2018 met een
'toekomstbestendig Hengelo's ouderenbeleid' te komen. Mede ook omdat hier
door het nieuwe kabinet geld voor wordt uitgetrokken en dan met name op
gemeentelijk niveau inzet verwacht wordt en ook noodzakelijk is.

Onderwerp
2217739 - Motie vreemd - Openbare
toiletvoorziening op het Industrieplein

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
• In overleg met de taxiondernemers en de Stichting Skatevoorzieningen
Hengelo een openbare toiletvoorziening, die ook toegankelijk is voor invaliden,
op te nemen in het voorlopige ontwerp van het Industrieplein.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Stemverhouding:
met 6 voor van
Groep Muller,
ChristenUnie,
LokaalHengelo en
30 tegen wordt
de motie
verworpen.
Stemverklaring
van mevrouw v.d.
Brugh.
Er is geschorst
van 22.28 tot
22.35 uur.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Stemverhouding:
met 4 voor van
Groep Muller en
ChristenUnie en
32 tegen wordt
de motie
verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Stemverhouding:
met 11 voor van
PvdA,
LokaalHengelo,
Groep Muller en
BurgerBelangen
en 25 tegen
wordt de motie
verworpen.
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Agendanummer
D07



Onderwerp
2217743 - Motie jonge helden introductie jeugdlintje

Voorstel (zaak)
Verzoekt:
• De raad voor de behandeling van de Kademota 2019 een voorstel tot
invoering van een jeugdlintje voor te leggen en daarbij ook criteria te
benoemen.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Stemverhouding:
met 19 voor van
CDA, PvdA,
GroenLinks,
LokaalHengelo,
D66 en
ProHengelo en 17
tegen wordt de
motie aanvaard

De voorzitter sluit de vergadering om 23.08 uur.
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