7 oktober 2020
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 7 oktober 2020 te 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: G.J. Eeftink
Aanwezig zijn de leden:, 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 (later), 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 (later), Mevrouw J.M. NijhofLeeuw (later), 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, mevrouw C. van der Zweth-Maijer.
Afwezig zijn de leden: N. Akfidan, P. Rillmann
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 N. Akfidan en P. Rillmann zijn afwezig. Het raadslid B. Carlak, V.H. Mulder en mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw komen later.
Mevrouw M.J.J.T. Huis in ’t Veld heeft te kennen gegeven niet verder te gaan met de SP. Zij gaat als éénmansfractie verder.

A02

Vaststelling agenda
De heer J. Evers (GroenLinks) kondigt een motie vreemd ‘Oproep aan Nederlandse regering om het VN-kernwapenverdrag te ondertekenen’ aan. Voorstel is
deze motie op te nemen als agendapunt D04.
De heer L. Janssen kondigt een motie vreemd aan ‘Rechtstreeks informeren van betrokkenen bij vergunningaanvragen’. Voorstel is deze motie op te nemen als
agendapunt D05.
De voorzitter heeft van ten behoeve van agendapunt A5 tevoren een commissie voor de geloofsbrieven ingesteld die de geloofsbrieven van de heer H.L. ter Beek
heeft bestudeerd. Deze commissie bestaat uit raadslid de heer F. Peters (Pro Hengelo), mevrouw M.G.F. Luttikholt (PvdA) en de heer J.J.H. Rikkerink (VVD),
tevens voorzitter.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
De heer Evers (D66) heeft vragen aangemeld over groene daken op bushokjes, beantwoord door wethouder Bruggink.
De heer Yikilmaz (PvdA) heeft vragen aangemeld over zorgwoningen in de Kasbah, beantwoord door wethouder van Wakeren.


A04

Tijdens het vragenkwartier voegen de heer B. Carlak (om 19.38 uur), mw. J.M. Nijhof-Leeuw en de heer V.H. Mulder zich bij de vergadering.

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten gemeld.
Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

Pagina 1 van 6

7 oktober 2020

Agendanummer
A05

B

Voorstel (zaak)
De heer H.L. ter Beek toe te laten als tijdelijk raadslid.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Namens de commissie voor
de geloofsbrieven deelt
dhr. Rikkerink (CDA) mee,
dat de commissie geen
belemmeringen ziet om de
heer Ter Beek
(LokaalHengelo) toe te
laten als raadslid.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Vastgesteld

Stemmende leden: 36
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

B02

Onderwerp
3129190 - Tijdelijke toelating van dhr.
Ter Beek als raadslid

Onderwerp
3116095 - Rekenkameronderzoek ‘Met
beleid garant staan?'

Voorstel (zaak)
1. Kennis te nemen van het rekenkamerrapport ‘Met beleid garant
staan?;’
2. De aanbevelingen, zo genoemd op blz. 8 van het
rekenkamerrapport, over te nemen en het college opdracht te geven
uitvoering te geven aan deze aanbevelingen.

3115369 - Instellen
Bedrijveninvesteringszone (BIZ)
gebruikers binnenstad Hengelo 20212025

De "Verordening bedrijveninvesteringszone gebruikers Binnenstad
Hengelo 2021-2025" vast te stellen onder de voorwaarde dat het
college een besluit neemt tot inwerkingtreding na blijk van
voldoende draagvlak volgens artikel 5 van de Wet op de
Bedrijveninvesteringszones.
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C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01

Onderwerp
3098376 - Gewijzigd vaststellen
omgevingsvisie Hengeloos Buiten

Voorstel (zaak)
A.
1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals
opgenomen in de “Nota zienswijzen ontwerp omgevingsvisie
Hengeloos Buiten”, dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. in de ontwerp omgevingsvisie Hengeloos Buiten de wijzigingen
aan te brengen, zoals deze zijn opgenomen in de "Staat van
wijzigingen – omgevingsvisie Hengeloos Buiten", dat deel
uitmaakt van dit besluit;
3. de omgevingsvisie Hengeloos Buiten gewijzigd vast te stellen
als structuurvisie in de zin van de Wro;
4. kennis te nemen van de notitie ‘Global Goals in relatie tot de
omgevingsvisie Hengeloos Buiten’

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Vastgesteld

Stemmende leden: 36
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

B.
1. na de gewijzigde vaststelling van de omgevingsvisie Hengeloos
Buiten de indieners van de zienswijzen op de hoogte te brengen
van het besluit van de raad.
C01-M01

3137518 - Motie over Lokale
voedselketen

Draagt het College op om:
Te onderzoeken op welke wijze de gemeente het ontstaan en/of in
stand houden van lokale voedselketens kan ondersteunen;
In dit onderzoek een inventarisatie van bestaande initiatieven en
de relatie met duurzaamheid, lokale economie en de
omgevingsvisie mee te nemen;
de onderzoeksresultaten uiterlijk eind 2021 met de raad te
bespreken waarbij ook mogelijkheden voor beleidsaanpassingen
worden benoemd die kunnen leiden tot een meer lokale
voedselkringloop in Hengelo.

 De vergadering wordt geschorst van 21.00 tot 21.10 uur.
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Agendanummer
C02

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

7 oktober 2020
Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 36
Stemverhouding: met 31
stemmen voor en 5
stemmen tegen (PVV, L.
Janssen, M. Boers, mw. S.
van Wier-Koca) vastgesteld.
Stemverklaring: L. Janssen
en Boers.

Onderwerp
2424568 - Gewijzigd vaststellen
bestemmingsplan Hengelo Noord,
Slangenbeek

Voorstel (zaak)
1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals
opgenomen in de “Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan
Hengelo Noord, Slangenbeek”, dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. in het ontwerp bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek
de wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn opgenomen in de
"Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan Hengelo Noord,
Slangenbeek", dat deel uitmaakt van dit besluit;
3. het bestemmingsplan Hengelo Noord, Slangenbeek (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0112-0301, getekend op de
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0112.dgn) gewijzigd vast te stellen;
4. na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Hengelo
Noord, Slangenbeek, Gedeputeerde Staten van de provincie
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, Slangenbeek.

C02-A01

3137538 - Amendement: Los de kwestie
Beernink NU definitief op

De huidige stemming van het perceel van de Beerninks
(Binnenveldsweg 12, Hengelo) wordt gewijzigd van de
bestemming 'wonen' naar de bestemming 'maatschappelijk'.

Verworpen

Stemverhouding: met 33
stemmen tegen en 3
stemmen voor (L. Janssen
en LokaalHengelo)
verworpen.
Stemverklaring: PVV.

C02-M01

3137545 - Motie: Los de kwestie
Beernink NU definitief op

Na het vaststellen van het gewijzigde bestemmingsplan Hengelo
Noord-Slangenbeek, op korte termijn, de kwestie Beernink
definitief op te lossen en te komen met een voor alle partijen
bevredigende oplossing.

Verworpen

Motie C02-M01
Stemmende leden: 36
Stemverhouding: met 31
stemmen tegen en 5
stemmen voor (L. Janssen,
LokaalHengelo en PVV)
verworpen.
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D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

De raad besluit een krediet ad €41.000,- beschikbaar te stellen
voor het uitvoeren van de basisvariant voor de pilot maaizaaibeleid zoals genoemd in het aangenomen initiatiefvoorstel.

Vastgesteld

Stemmende leden: 36
Stemverhouding: met 20
stemmen voor en 16
stemmen tegen (SP, VVD
PvdA, CDA en L. Janssen)
vastgesteld.
Stemverklaring: mw. J.
Nijhof en mw. M. Huis in ‘t
Veld

3132100 - Subsidieplafond herstelfond
duurzame wederopbloei

Voor de regeling Herstelfonds Duurzame Wederopbloei een
subsidieplafond van 500.000 euro vast te stellen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

3137551 - Motie over Wederopbloei ook
voor ondernemers

Het fonds niet alleen open te stellen voor stichtingen en
verenigingen maar voor alle rechtspersonen;
Daarbij ook het kader te hanteren dat er geen subsidie wordt
verstrekt wanneer de aanvrager al op andere regelingen een
beroep kan doen.

Verworpen

Motie: D03-01
Stemmende leden: 35
Stemverhouding: met 22
stemmen tegen en 13
stemmen voor (VVD,
Burgerbelangen, Lokaal
Hengelo en PVV) verworpen
Stemverklaring: Vennegoor,
Fiechter, van Wier.

Onderwerp
3115145 - R - 2e Wijziging
Beleidsbegroting 2020

Voorstel (zaak)
De 2e wijziging van de Beleidsbegroting vast te stellen

D02

3124562 - Krediet pilot maai-zaaibeleid

D03

D03-01




Tijdens behandeling van agendapunt D03 verlaat mw. J. Nijhof de vergadering.
Tijdens de behandeling van agendapunt D04 (om 23.22 uur) verlaat de heer L. Janssen de vergadering.
De vergadering wordt geschorst van 23.28 tot 23.35 uur.
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D04

3137555 - Motie vreemd ‘Roep
Nederlandse regering op het VNkernwapenverdrag te ondertekenen’



- Namens Hengelo het ICAN Cities Appeal te ondertekenen én de
Nederlandse regering op te roepen om het VN-kernwapenverdrag
te ondertekenen en te ratificeren.
- De minister van Buitenlandse Zaken te informeren dat Hengelo
het ICAN Cities Appeal heeft ondertekend.

Vastgesteld

7 oktober 2020
Motie vreemd
Stemmende leden: 34
Stemverhouding: met 21
stemmen voor en 13
stemmen tegen (VVD, CDA,
Lokaal Hengelo, PVV en F.
Peters) vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.51 uur.
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