23 juni 2021
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 23 juni 2021 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, 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, H. Koetsveld,
mevrouw M.G.F. Luttikholt, G.J.P. Megelink, 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 WierKoca, W. Wiertsema, I. Yikilmaz (later) en mevrouw C. van der Zweth-Maijer
Afwezig zijn de leden: mevrouw A.B.E.G. Kemperink
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.
Mededeling: mevrouw A. Kemperink is afwezig. De heer I. Yikilmaz is later.

A02

Vaststelling agenda
De volgende moties vreemd worden aangekondigd:
De heer H. Capelle (lid Capelle) motie vreemd ‘Behoud maatschappelijke functie Bibliotheek Vondelstraat’.
Mevrouw E. Mooijman (GroenLinks) motie vreemd ‘Behoud maatschappelijke functie Bibliotheek Vondelstraat’.
De heer F. van Grouw (SP) motie vreemd ‘Beleid bij verkoop gemeentelijk vastgoed’.
Mevrouw B. Morskieft (CDA) motie vreemd ‘Witte Anjer Perkje ‘.
Voorstel is deze moties op te nemen als respectievelijk agendapunt D01, D02, D03, D04.
Op voorstel van de voorzitter worden de moties vreemd (D01 t/m D04) wegens publieke belangstelling als eerste behandeld.
De agenda wordt vastgesteld.
 De heer I. Yikilmaz voegt zich bij de vergadering om 19.44 uur.

A03

Vragenkwartier
Mevrouw M. Luttikholt (PvdA) heeft vragen aangemeld over ‘Motie VNG Congres’, beantwoord door wethouder Ten Heuw.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.
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B

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

C

Onderwerp
3215093 - Jaarplan duurzaamheid 20212022

Voorstel (zaak)
1. Het Jaarplan Duurzaamheid 2021-2022 vast te stellen;
2. De door het Rijk ter beschikking gestelde middelen voor het
opstellen van de Transitievisie Warmte te onttrekken aan de
reserve Duurzaamheid op basis van werkelijke bestedingen;
3. De door het Rijk ter beschikking gestelde middelen voor de
proces- en projectkosten voor de uitvoering van proeftuin de
Nijverheid te onttrekken aan de reserve Nijverheid Aardgasvrij op
basis van werkelijke bestedingen;
4. De hiertoe opgestelde begrotingswijziging met nummer 21048
vast te stellen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT
 De vergadering wordt geschorst van 22.05 tot 22.17 uur.
 De vergadering wordt geschorst van 22.43 tot 22.47 uur (tijdens de behandeling van agendapunt C01).

Agendanummer
C01-M01

C01-M02

Onderwerp
3263870 - Motie inzake staken
onderzoek zoeklocaties windmolens
gemeente Hengelo

Voorstel (zaak)
Draagt het Hengelose college van B &W op
‐ In navolging van de gemeente Enschede de locatie studie naar
windmolens in Hengelo per direct te staken in afwachting van de
onderzoeksresultaten van het RIVM en de GGD.

3263887 - Motie Bescherming Twents
coulisselandschap tegen windmolens en
zonneparken

Draagt het college van Hengelo op:
• Om vanuit het samenwerkingsverband Twentse gemeenten
(Regio Twente) een Twents convenant op te stellen die
ondubbelzinnig de inrichting van windmolens en zonneparken in
het Twentse landelijke gebied voorkomt.
• Om de contouren van een te beschermen Twents
coulisselandschap vast te stellen en dit gebied een beschermde
status te geven in de omgevingsvisie.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Verworpen

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 36
Stemverhouding: met 26
stemmen tegen en 10
stemmen voor (CDA,
LokaalHengelo, PVV,
L. Janssen (lid Janssen),
H. Capelle (Lid Capelle)
verworpen.
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 32
stemmen tegen en 4
stemmen voor
(LokaalHengelo, L. Janssen
(lid Janssen) en H. Capelle
(lid Capelle) verworpen.
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C01-M03

3263896 - Motie inz. Regionale
Energiestrategie RES niet uitvoeren

En draagt het college op:
• Keuzes en plannen van de RES op dit moment niet uit te voeren

Verworpen

C01-M04

3263929 - Motie Stop met bepalen
zoekgebieden zonneparken in Hengelo

En draagt het college op:
• Inwoners en ondernemers actief mee te laten denken over
zoekgebieden;
• Eerst voorrang te geven aan het plaatsen van zonnepanelen op
daken, gevels en parkeerplaatsen
• Per direct alle activiteiten te staken rondom het bepalen van
zoekgebieden voor zonneparken. Pas als de deze capaciteiten
maximaal zijn benut, zal men verder kijken naar mogelijke
zoekgebieden voor zonneparken;
• Beter onderzoeken en concreet maken van de actuele capaciteit
van daken, gevels en parkeerplaatsen in Hengelo voor
zonnepanelen (inclusief woningen);

Verworpen

C01

3244276 - RES Twente 1.0

De Regionale Energiestrategie (RES) Twente 1.0. als strategisch
koersdocument vast te stellen.

Vastgesteld

C02

Verordening maatschappelijke
participatie 2021

De Verordening Maatschappelijke Participatie 2021 vast te stellen
De Verordening Maatschappelijke Participatie 2019 tegelijkertijd
in te trekken.

Aangehouden.

23 juni 2021
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 31
stemmen tegen en 5
stemmen voor
(LokaalHengelo, PVV, L.
Janssen (lid Janssen)
verworpen.
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 30
stemmen tegen en 6
stemmen voor
(LokaalHengelo, PVV,
L. Janssen (lid Janssen) en
H. Capelle (lid Capelle)
verworpen.

Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 27
stemmen voor en 9
stemmen tegen
(BurgerBelangen,
LokaalHengelo, PVV, L.
Janssen (lid Janssen), H.
Capelle (lid Capelle)
vastgesteld.
Stemverklaring: H.
Koetsveld, J. Daals en E.
van der Brugh.
Tijdens de beraadslagingen
wordt besloten de
behandeling van dit
agendapunt door te
schuiven naar de
raadsvergadering van 13 juli
2021.

 De vergadering wordt geschorst van 23.08 tot 23.13 uur (tijdens de behandeling van agendapunt C02).

Pagina 3 van 5

C03

3239836 - Herontwikkeling Lange
Wemen

De gemeenteraad besluit:
1. In te stemmen met de herontwikkeling van Lange Wemen
zoals in het raadsadvies verwoord,. inclusief het uitgangspunt dat
er een nieuwe parkeergarage wordt gerealiseerd die door de
gemeente gaat worden geëxploiteerd.
2. De vordering op de HMO/Stadsfonds Hengelo, uitgaande van
de eventualiteit dat deze niet (volledig) kan worden terugbetaald,
te dekken door € 250.000 eenmalige meevaller kapitaallasten
binnenstad en € 5,75 miljoen uit de reserve grondexploitaties
3. Een krediet ter grootte van € 200.000 ter beschikking te
stellen voor de plankosten tot aan het sluiten van een anterieure
overeenkomst en deze te dekken door een bijdrage van €
200.000 uit de reserve grondexploitaties.
4. De verwachte provinciale subsidie ten behoeve van de
herontwikkeling van Lange Wemen ter grootte van € 1,4 miljoen
toe te voegen aan de reserve grondexploitaties
5. De begrotingswijziging hiertoe vast te stellen
6. Kennis te nemen van mogelijke financiële mee- en tegenvallers
en het college opdracht te geven deze op te nemen als risico ten
behoeve van de berekening van het benodigde
weerstandsvermogen.

Vastgesteld

C03-M01

3263983 - Motie inz. garantie overname
winkelcentrum Thiemsbrug door HMO

Draagt het college op:
Met HMO een overeenkomst op te stellen waarin HMO garandeert
uiterlijk binnen een half jaar na aankoop door de gemeente
Hengelo van winkelcentrum Thiemsbrug het winkelcentrum aan te
kopen van de gemeente Hengelo, waarbij in deze overeenkomst
een overnamebedrag plus een gelimiteerd aantal omschreven
ontbindende voorwaarden opgenomen staan.

Aanvaard

23 juni 2021
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring: M. Huis in 't
Veld en S. van den Beukel.

Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 22
stemmen voor en 14
stemmen tegen (SP, CDA,
D66, ChristenUnie, M. Huis
in 't Veld (lid Huis in 't Veld)
en F. Peters (ProHengelo)
aanvaard.
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D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT
 De vergadering wordt geschorst van 20.30 tot 20.38 uur (tijdens de behandeling van de agendapunt D01, D02 en D03).

Agendanummer
D01

Resultaat
vergadering
Verworpen

Onderwerp
3264007 - Motie inz. Bibliotheek
Vondelstraat

Voorstel (zaak)
Draagt het college van Hengelo op:
Om het gebouw Bibliotheek Vondelstraat in eigendom te houden
en te verhuren aan een culturele organisatie.

D02

3264025 - Motie inz. verkoop
Storkbibliotheek

Draagt het college op:
In de verkoopvoorwaarden van de voormalige bieb aan de
Vondelstraat op te nemen dat deze wordt verkocht met behoud
van de huidige maatschappelijke bestemming.

Verworpen

D03

3264034 - Motie inz. Beleid bij verkoop
gemeentelijk vastgoed

Aanvaard

D04

3264045 - Motie inz. Witte Anjer Perkje

Draagt het college op
- Na de zomervakantie zo snel mogelijk met de gemeenteraad in
gesprek te gaan om te bezien welk beleid er moet worden
aangepast om ervoor te zorgen dat de uitkomsten van de verkoop
van gemeentelijk vastgoed passen bij de wensen van
de raad
- Tot het moment dat dit beleid is herzien of bevestigd geen
nieuwe verkoopprocessen te starten voor gemeentelijk vastgoed.
Verzoekt het college:
· In Hengelo een Witte Anjer Perkje te realiseren op een geschikte
locatie in samenspraak over de concrete invulling samen met
lokale veteranen;
· Bij dit perkje een informatiebord te plaatsen uitleg over de
betekenis van het symbool van de witte anjer en veteranen;
· De raad hierover op een zo kort als mogelijke termijn
terugkoppeling te geven.

Aanvaard

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 28
stemmen tegen en 8
stemmen voor
(LokaalHengelo, Groenlinks,
ChristenUnie, L. Janssen (lid
Janssen), M. Huis in 't Veld
(lid Huis in 't Veld) en H.
Capelle (lid Capelle)
verworpen.
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 28
stemmen tegen en 8
stemmen voor
(LokaalHengelo, GroenLinks,
ChristenUnie, L. Janssen (lid
Janssen), M. Huis in 't Veld
(lid Huis in 't Veld) en H.
Capelle (lid Capelle)
verworpen.
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
aanvaard.

Stemmende leden: 36.
Stemverhouding: met 35
stemmen voor en 1 stem
tegen (M. Huis in 't Veld, lid
Huis in 't Veld) aanvaard.

 De voorzitter sluit de vergadering om 00.07 uur.
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