4 november 2020
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 4 november 2020 te 18.30 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, I.
Cetinkaya, J.M.J. Daals, M.J.H. Elferink, J. Evers, O.J. Fiechter, mevrouw J.M.M. Freriksen, F. van Grouw, L. Janssen, S.M. Janssen, mevrouw A.B.E.G. Kemperink, H.
Koetsveld, mevrouw M.G.F. Luttikholt, mevrouw E.M. Mooijman (later), 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), mevrouw C. van der Zweth-Maijer.
Afwezig zijn de leden: N. Akfidan en mevrouw M.J.J.T. Huis in ’t Veld
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: raadsleden N. Akfidan en mevrouw M.J.J.T. Huis in ’t Veld zijn afwezig. De raadsleden mevrouw E.M. Mooijman en I. Yikilmaz komen later.
Mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw heeft aangegeven, dat ze de vergadering tussendoor even moet verlaten.

A02

Vaststelling agenda
Het vragenkwartier wordt achteraan de agenda gezet, omdat mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw heeft aangegeven dat ze graag voor 19.00 uur haar eerste termijn wil
houden.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.

C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT
Tijdens eerste termijn

Mevrouw E.M. Mooijman voegt zich om 18.47 uur bij de vergadering.

Mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw is afwezig van 19.04 tot 20.26 uur.

De heer I. Yikilmaz voegt zich om 19.39 uur bij de vergadering.



De vergadering wordt geschorst van 19.47 tot 20.10 uur.
De vergadering wordt geschorst van 22.10 tot 22.25 uur.

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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4 november 2020
Agendanummer
C01

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Verzoekt het college:
- De hondenbelasting met ingang van 2021 af te schaffen.
- Voor het ontstane tekort in de begroting dekking te zoeken
binnen de huidige begroting.

Verworpen

Draagt het College op om:
- Gezien, mede door de coronacrisis en de toenemende armoede
en financiële problemen van veel van de inwoners van Hengelo, de
belastingtarieven van 2021 te bevriezen op het niveau van 2020.
- De niet gederfde en begrote inkomsten te verhalen uit de
opgebouwde reserves.

Verworpen

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 30
stemmen tegen en 5
stemmen voor
(LokaalHengelo, PVV,
L. Janssen) verworpen.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 30
stemmen tegen en 5
stemmen voor (Lokaal
Hengelo, PVV en L. Janssen)
verworpen.

Onderwerp
3121605 - Beleidsbegroting 2021-2024

Voorstel (zaak)
1. De Beleidsbegroting 2021-2024 vast te stellen.
2. Het programmaplan, bestaande uit de programma’s, als
beleidsinhoudelijk kader vast te stellen.
3. Het college van burgemeester en wethouders voor het jaar
2021 te machtigen tot het uitvoeren van het programmaplan.
4. Voor het jaar 2021 de lasten en baten per programma, inclusief
de mutaties in de reserves, als financieel kader vast te stellen; het
autorisatieniveau van programma 6 Sociaal domein uit te splitsen
in de deelprogramma’s:
a) Taakvelden 6.1 en 6.2;
b) Taakvelden 6.3, 6.4 en 6.5;
c) Taakvelden 6.6, 6.71, 6.72, 6.81 en 6.82.
5. De subsidieplafonds voor het jaar 2021 vast te stellen;
6. De lobby naar de VNG en het rijk voortzetten om voldoende
financiële rijksmiddelen te ontvangen voor zowel de bestaande
dan welk nieuwe taken die we als gemeente moeten uitvoeren;
7. De lobby naar het rijk voorzetten om een realistische
vergoeding voor alle uitgaven en gederfde inkomsten als gevolg
van de Coronacrisis gecompenseerd te krijgen;
8. De lobby naar het rijk en de provincie voortzetten om de
gemeenten in deze tijden tegemoet te komen om het stringente
financieel toezichtkader te versoepelen om zowel de structurele
dan wel incidentele effecten als gevolg van de Coronacrisis
voorlopig incidenteel op te kunnen vangen;
9. De extra structurele (financiële) gevolgen van de
Coronapandemie in de begroting 2021 en verder te verwerken in
de 1e Beleidsrapportage 2021 en de Kadernota 2022-2025.

C01-A01

3151940 – Amendement: Afschaffen
hondenbelasting

C01-A02

3152375 - Amendement: Bevriezing
lokale belastingen/heffingen 2021
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Agendanummer
C01-M01

Resultaat
vergadering
Aanvaard

4 november 2020
Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35
Stemverhouding: met 33
stemmen voor en 2
stemmen tegen (PVV)
aanvaard.

Onderwerp
3152019 - Motie: Verminder
eenzaamheid

Voorstel (zaak)
Draagt het College op om:
- Te onderzoeken hoe hoog de toename aan eenzaamheid is in
Hengelo als gevolg van de Coronapandemie.
- In dit onderzoek een evaluatie van de afgelopen periode mee te
nemen, te achterhalen of bestaande initiatieven en
welzijnsorganisaties in Hengelo in de behoefte kunnen voorzien.
- De resultaten voor de kadernota 2022-2025 met de raad te
delen en op basis daarvan mogelijkheden voor
beleidsaanpassingen te benoemen.

C01-M02

3152027 - Motie Voor een leefbare
Binnenstad

Aanvaard

Stemmende leden: 35
Stemverhouding: met 28
stemmen voor en 7
stemmen tegen (SP, F.
Albek, E. van der Brugh,
H. Capelle) aanvaard.
Stemverklaring: H. Capelle.

C01-M03

3152042 - Motie Behoud niet gebruikte
storttegoed

Verworpen

C01-M04

3152068 - Motie Bij alle nieuwbouw kwart
sociale betaalbare huurwoningen

Draagt het college op:
- De intentie uit te spreken middelen beschikbaar te stellen ter
hoogte van de BIZ bijdrage van de ondernemers van 2021
(€178.000) ten behoeve van het kwijtschelden van de bijdrage
van de ondernemers in 2021;
- Deze kosten te dekken uit de algemene reserve.
- Eventuele daarvoor benodigde voorstellen aan de raad voor te
leggen;
Draagt het Hengelose college van B &W op:
‐ Te onderzoeken wat de kosten zijn om het overgebleven
storttegoed, tot een maximum van 50 kilo per jaar, mee te laten
nemen naar het volgende jaar;
‐ De raad hierover te informeren voor de vaststelling van de
afvalstoffenheffing
Draagt het college op:
- Zich gezien de grote vraag naar betaalbare woningen bij de
partners tot het uiterste in te spannen om tot nieuwbouw van
betaalbare woningen en sociale huurwoningen te komen.
- Het aandeel betaalbare sociale huurwoningen een kwart te laten
zijn van alle woningen die in de komende periode nieuw gebouwd
gaan worden.

Stemmende leden: 34
Stemverhouding: met 28
stemmen tegen en 6
stemmen voor (Lokaal
Hengelo, PVV, L. Janssen, E.
van der Brugh) verworpen.
Stemmende leden: 34
Stemverhouding: met 19
stemmen voor en 15
stemmen tegen (VVD,
BurgerBelangen, CDA,
GroenLinks, E. van der
Brugh) aanvaard.

C01-M05

3152079 - Motie: Basisbanen

Draagt het college op:
- Uit te zoeken hoeveel mensen hiervoor in aanmerking zouden
komen binnen de gemeente Hengelo
- Uit te zoeken wat dit financieel betekent voor de gemeente
Hengelo
- Uit te zoeken of de mensen die hiervoor in aanmerking komen
hier positief tegenover staan
- De uitkomst voor de kadernota 2022-2025 terug te koppelen
naar de raad zodat dit eventueel meegenomen kan worden als
nieuw beleid in die nota.

Aanvaard

Aanvaard

Stemmende leden: 25
Stemverhouding: met 21
stemmen voor en 14
stemmen tegen (VVD, CDA,
PVV, LokaalHengelo,
L. Janssen) aanvaard.
Stemverklaring: H. Steen
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Agendanummer
C01-M06

Onderwerp
3152093 - Motie: Starterslening
uitwerken naar nieuw beleid

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
- De starterslening op te nemen als nieuw beleid in de kadernota
2022-2025.

C01-M07

3152103 - Motie: Vergroening

C01-M09

3152120 - Motie: Noodfonds voor de
voedselbank

Draagt het college op:
- De raad in maart of april 2021 op de hoogte te stellen van de
gerealiseerde en nog te realiseren ‘vergroening’ binnen deze
coalitietermijn;
-Hierbij in ieder geval fysieke projecten, bestaande fysieke
plannen, het “grijs naar groen” project alsook ontwikkelingen in
onze openbare (groen) ruimte te betrekken en indien mogelijk
datgene wat derde partijen in Hengelo doen te vermelden;
- Hierbij relevante cijfers aan te leveren (bv. aantal bomen,
oppervlakte groen, soorten) over de vergroening zodat het
onderstaande gesprek beter gevoerd kan worden;
- De samenhang met provinciaal beleid te beschrijven;
- Op basis van voorgaande in april of mei 2021 met de raad in
gesprek te gaan om gezamenlijk te bepalen op welke wijze de
aanpak en/of het beleid verder kan worden ontwikkeld om
Hengelo verder te ‘vergroenen’;
- Bij nieuwe (krediet)voorstellen nadrukkelijk een groenparagraaf
op te nemen waarin ook wordt aangegeven welke veranderingen
er optreden in de hoeveelheid groen en welke kosten daarmee
gemoeid zijn zodat hier beter onderbouwd over gesproken kan
worden.
Draagt het college op:
- Om een noodfonds voor de voedselbank te realiseren, waar ze
indien nodig een beroep op kan doen en dit te financieren vanuit
het fonds armoedebestrijding of uit de algemene reserves.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Aanvaard

Verworpen

4 november 2020
Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35
Stemverhouding: met 32
stemmen voor en 3
stemmen tegen (D66)
aanvaard.
Stemverklaring: R. Oude
Munnink.
Stemmende leden: 35
Stemverhouding: met 23
stemmen voor en 12
stemmen tegen (VVD, CDA,
PVV, L. Janssen) aanvaard.

Stemmende leden: 35
Stemverhouding: met 30
stemmen tegen en 5
stemmen voor (ProHengelo,
PVV, L. Janssen) verworpen.

Of, indien het college bovenstaande niet uitvoert:
- Er zorg voor te dragen dat niemand meer een beroep hoeft te
doen op de voedselbank.
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Agendanummer
C01-M10

Onderwerp
3152131 - Motie: Onderzoek voor een
noodplan ‘parkeren in de binnenstad’

C01-M11

3152145 - Motie: Vrijetijdseconomie

C01-M12

3152159 - Motie Horeca helpt de zorg

C01-M13

3152351 - Motie Cesme Stationsplein
(Turkse drinkfontein)

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
-Een tijdelijk noodplan parkeren te ontwikkelen om na het
intrekken van de coronamaatregelen meer mensen naar de
binnenstad van Hengelo te krijgen zoals:
-Het onderzoeken van mogelijkheden om parkeren op het
marktplein tijdelijk toe te staan.
-Het onderzoeken om actief samen te werken met partijen zoals Q
Park en de Stichting Centrummanagement Hengelo.
-Hierbij te denken aan bv gezamenlijke korting tarieven parkeren
waarbij alle drie partijen meebetalen.
-Om de voorstellen hierboven te financieren uit de netto
opbrengsten parkeren 2020.
-Indien de netto opbrengsten parkeren 2020 hiervoor
onvoldoende blijken, het tekort aan te vullen vanuit het budget
binnenstad of uit de algemene reserves.
Draagt het college op:
- Een visiedocument (nota) op te stellen voor de kansen voor de
vrijetijdseconomie in Hengelo en op welke doelgroepen wij ons
willen richten.
- Te verkennen wat de mogelijkheden ten aanzien van subsidies
zijn. De provincie Overijssel heeft bijvoorbeeld een
investeringsprogramma opgezet voor de vrijetijdseconomie, zien
dit als een belangrijke economische motor.
- De raad in het 1e kwartaal van 2021 te informeren over de
manier waarop Hengelo vorm kan geven aan de
vrijetijdseconomie, met een tijdsplanning.
Draagt het college op:
- In gesprek te gaan met zorginstellingen, KHN afdeling Hengelo
en UWV om waar mogelijk te faciliteren bij het oplossen van het
personeelstekort in de zorg.
Draagt het college op:
- Een eenmalig budget van € 6000 beschikbaar te stellen en dit te
financieren uit het budget binnenstad;
- In overleg te treden met stichting Hengelo-Yozgat om tot een
passende uitvoering over te gaan.

Resultaat
vergadering
Verworpen

4 november 2020
Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 32
stemmen tegen en 3
stemmen voor (Lokaal
Hengelo, L. Janssen)
verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 24
stemmen tegen en 11
stemmen voor (CDA,
GroenLinks, LokaalHengelo,
ChristenUnie, PvdA,
L. Janssen) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 33
stemmen voor en
2 stemmen tegen (PVV)
aanvaard.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 29
stemmen tegen en
6 stemmen voor
(BurgerBelangen,
GroenLinks en I. Yikilmaz)
verworpen.

Verworpen
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Agendanummer
C01-M14

C02

Onderwerp
3152366 - Motie stopzetten verdere
bezuinigingen wijkwelzijnsvoorzieningen

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
- Medio 2021 te onderzoeken welke invloed de kortingen op de
subsidie hebben gehad op de kwaliteit van het wijkwelzijnswerk;
- Te stoppen met verdere kortingen op het wijkwelzijnswerk in
2021.

3123320 - Belastingverordeningen en tarieven 2021

De raad besluit de volgende verordeningen vast te stellen:

Resultaat
vergadering
Verworpen

Vastgesteld

a. Verordening begraafrechten 2021
b. Verordening haven-, kade, -en opslaggeld 2021
c. Verordening hondenbelasting 2021
d. Legesverordening 2021
e. Marktgeldverordening 2021
f. Verordening parkeerbelastingen 2021
g. Verordening precariobelasting 2021
h. Verordening rioolheffing 2021
i. Verordening rioolaansluitrecht 2021
j. Verordening toeristenbelasting 2021
k. Kwijtscheldingsverordening 2021
l. Verordening onroerendezaakbelasting 2021

4 november 2020
Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 24
stemmen tegen en 11
stemmen voor
(BurgerBelangen,
LokaalHengelo, PvdA,
GroenLinks, ChristenUnie en
L. Janssen) verworpen.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 32
stemmen voor en 3
stemmen tegen (PVV,
L. Janssen) vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
De heer H.L. ter Beek (LokaalHengelo) heeft vragen aangemeld over de notitie ‘Wonen en Zorg’, beantwoord door wethouder B.G. van Wakeren.

D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT


Agendanummer
D01



De vergadering wordt geschorst van 0.44 tot 0.50 uur.

Onderwerp
3152381 - Motie Vreemd Notitie Wonen
en Zorg

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
- De notitie Wonen en Zorg terug te leggen in de Raad ter
beoordeling en aanpassing.
- Een extra politiek markt te organiseren om alle onduidelijkheden
weg te nemen en dit soort excessen te voorkomen.
- Hangende dit proces alle initiatieven die vallen onder deze notitie
stilgelegd worden.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 34
Stemverhouding: met 29
stemmen tegen en
5 stemmen voor
(LokaalHengelo, PVV,
L. Janssen) verworpen.

De voorzitter sluit de vergadering om 1.00 uur.
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