BESLUITENLIJST

21 november 2017

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 21 november 2017 te 19.30 uur

Waarnemend voorzitter: G. Knegt
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 (later), mevrouw J.M.J.
Doornbos-Geerdink, 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, 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 (later), 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 burgemeester, S.W.J.G. Schelberg

A
A01

ALGEMEEN
De Voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom.
Mededelingen: de raadsleden Rikkerink en Cetinkaya zullen zich later bij de vergadering voegen.

A02

Vaststelling agenda
•
De heer Horsthuis (Lijst Horsthuis) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan: Honorering raadsleden en wethouder van de SP (D06).
•
De heer Wiertsema (Pro Hengelo) verzoekt agendapunt D04 van de agenda af te voeren. De heer Van Veen (Lid Van Veen) geeft aan de motie te
handhaven.
•
Wethouder Bruggink meldt, in overleg met de voorzitter van het presidium, dat als gevolg van een technische onvolkomenheid in de stukken, agendapunt
B01 wordt doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering.
Aldus aangepast wordt de agenda vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
1. Vragen van mevrouw Doornbos (BurgerBelangen) inzake verspreiding en bezorging van het Hengelo's Weekblad, beantwoord door wethouder Ten Heuw.
2. Vragen van de heer Evers (GroenLinks) inzake bemensing van de fietsenstalling bij het station, beantwoord door wethouder Bron.



De heer Çetinkaya (D66) (19.37 uur) en de heer Rikkerink (VVD) (19.42 uur) voegen zich bij de vergadering.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Het college heeft van de voltallige gemeenteraad de oproep 'Houd het werk in Hengelo' ontvangen. De voorzitter leest de inhoud van het de oproep voor, waarna
de leden van de vergadering wordt gevraagd de oproep te steunen, waaraan de voltallige raad en college gehoor geeft.
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21 november 2017

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01-M01

Agendanummer
C01-M02

Agendanummer
C01

Onderwerp
2183188 - Motie over ruimte voor
experiment

Voorstel (zaak)
Draagt het college op om andere initiatieven van derde partijen bijv. reintegratie maatje, PRB, enz. enz. te honoreren zonder tussenkomst van de
SWB bij wijze van experiment voor de periode van 1 jaar en daarover terug te
rapporteren aan de raad.

Onderwerp
2183192 - Motie over regelarme
bijstand

Voorstel (zaak)
Draagt het college op om:
Voor 1 februari te komen met voorstellen hoe een regelarme bijstand voor de
bijstandsgerechtigden op trede 1 en 2 kan worden uitgevoerd, binnen de
huidige kaders van de Participatiewet. Te meer omdat deze doelgroep geen
proactieve aanpak van de gemeente kan verwachten. Daarbij vooral ook met
concrete voorstellen voor mogelijkheden voor 'bijverdienen' naast de
bijstandsuitkering te komen.

Onderwerp
2159974 - Nota "Werk maken van
werk"

Voorstel (zaak)
De gemeenteraad:
•
stelt vast de nota 'Werk maken van werk' en het daarbij behorende
inspraakverslag en factsheet : “Inclusieve Arbeidsmarkt”;
•
verzoekt het college met de betreffende uitvoerders jaarlijkse prestatieafspraken te maken op basis van dit instrumentenoverzicht;
•
verzoekt het college jaarlijks in de p en c cyclus de raad te informeren
over voortgang en resultaten van het re-integratie- en arbeidsmarktbeleid.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Aantal
stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 11 stemmen
tegen van Pro
Hengelo en CDA
en 26 stemmen
voor, wordt de
aangepaste motie
aanvaard.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Aantal
stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 15 stemmen
voor van D66 (2),
BurgerBelangen,
GroenLinks, Pro
Hengelo en PvdA
en 22 stemmen
tegen, wordt de
motie verworpen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Schorsing van
21.27 tot 21.49
uur.
Aantal
stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.
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Agendanummer
C02

Agendanummer
C03-M01

Agendanummer
C03-M02

Onderwerp
2148168 - Gemeentelijk Rioleringsplan
2018-2022

Voorstel (zaak)
De raad van de gemeente Hengelo, gelezen het voorstel van burgemeester en
wethouders, besluit:
1. het Gemeentelijk Rioleringsplan 2018-2022 vast te stellen;
2. de financiële consequenties te verwerken in de meerjarenbegroting 20182022;
3. het college van B&W te delegeren om kredieten voor GRP projecten
beschikbaar te stellen voor de planperiode 2018-2022.

Onderwerp
2183174 - Motie over oormerken
hondenlasting

Voorstel (zaak)
Draagt het Hengelose college van B&W op:
•
om per 1 januari 2018 de volledige opbrengsten van hondenbelasting te
oormerken, ten behoeve van het "Hondenbeleid".

Onderwerp
2183183 - Motie over poepzakjes voor
honden

Voorstel (zaak)
Draagt het Hengelose college van B &W op:
•
om t.b.v. de kadernota 2019-2022 een voorstel voor nieuw beleid uit te
werken m.b.t. het structureel herinvoeren van de verstrekking van
biologisch afbreekbare wegwerpzakjes.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Aantal
stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Aantal
stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 7 stemmen
voor van VVD,
Lijst Horsthuis,
Lokaal-Hengelo
en Lid Van Veen
en 30 stemmen
tegen, wordt de
motie verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Aantal
stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 14 stemmen
voor van
BurgerBelangen,
Lijst Horsthuis,
VVD, PvdA,
ChristenUnie,
Lokaal-Hengelo
en Lid Van Veen
en 23 stemmen
tegen, wordt de
aangepaste motie
verworpen.

Pagina 3 van 5

Agendanummer
C03

Onderwerp
2137479 - Nota Hondenvoorzieningen
2017

Voorstel (zaak)
De nota ‘Hondenvoorzieningen 2017’ vast te stellen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

21 november 2017
Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Schorsing van
22.58 tot 23.07
uur.
Aantal
stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.



Punt van Orde: wegens tijdgebrek wordt besloten de agendapunten D01, D02, D04, D05 en D06 te behandelen in de raadsvergadering van 7 december 2017.

D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D03-M01

Onderwerp
2183169 - Motie over Waterbedrijf
Vitens

Voorstel (zaak)
Dat aandelen Vitens verkocht kunnen worden indien de provincie de garantie
geeft dat het Waterbedrijf in handen blijft van de provinciale overheid,
ongeacht een eventuele aanpassing van de Drinkwaterwet.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Aantal
stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 16 stemmen
tegen van VVD,
GroenLinks, D66,
CDA, LokaalHengelo en Lid
Van Veen en 21
stemmen voor,
wordt de motie
aanvaard.
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Agendanummer
D03



Onderwerp
2176500 - Verkoop aandelen Vitens

Voorstel (zaak)
In te stemmen met:
1. De verkoop van de aandelen Vitens aan de provincie Overijssel tegen een
prijs per aandeel van € 86,50;
2. Het doteren van de verkoopopbrengst na aftrek van de boekwaarde van €
3.996.114 aan de algemene reserve;
3. De verkoopopbrengst van € 4.007.459, afboeking boekwaarde aandelen
van € 11.345 en de dotatie van de netto opbrengst van € 3.996.114 te
verwerken in de begroting 2017;
4. Het (budgettair neutraal) verwerken van de vervallen dividendopbrengst
van € 125.000, evenals de lagere financieringskosten van € 90.000 en de
verlaging van de structurele dotatie met een bedrag van € 35.000 in de
begroting 2018 en in de kadernota 2019-2022.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

21 november 2017
Opmerkingen uit
de vergadering
Schorsing van
00.12 tot 00.17
uur.
Aantal
stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 10 stemmen
tegen van
BurgerBelangen,
Lijst Horsthuis,
PvdA, LokaalHengelo, Lid Van
Veen en
ChristenUnie en
27 stemmen
voor, wordt het
voorstel
vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering om 00.37 uur.
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