BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 13 juli 2022 te 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: G.J. Eeftink
Aanwezig zijn de leden: N. Akfidan, mevrouw D. Alink, C.B.G. Benerink, mevrouw S. van den Beukel, mevrouw N. Boekhoudt, M.S.B. Boers, mevrouw A.M. Booijink,
mevrouw E. van der Brugh, H.E. Capelle, B. Carlak, J.M.J. Daals, G.E.A. Dedecker, B. Geertshuis, mevrouw A.K. Gomez, mevrouw Z. Hammami, mevrouw
S.G.R. Hekman, H. Koetsveld, G.J. Leusink, R. Lulof, mevrouw E.M. Mooijman, mevrouw B.F.M. Morskieft, V.H. Mulder, mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw, A.J. Noordman,
W.S. van der Pal, F. Peters, M. Prigge, mevrouw B.J.M. Schoemaker, J. Scholten, mevrouw L.E. Smit, G.J.J. Vennegoor, V. ten Voorde, R.J.A. Wesseling, G.A. Wieffer en
mevrouw C. van der Zweth-Maijer
Afwezig zijn de leden: S.M. Janssen en mevrouw S. van Wier-Koca
Aanwezig zijn de wethouders: C.F.M. Bruggink, mevrouw J.M.M. Freriksen-Vijn, G.G. Gerrits, mevrouw M.G.F. Luttikholt en mevrouw H.S. Steen-Klok

A
A01

ALGEMEEN
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

A02

Vaststelling agenda
J.M. Nijhof- Leeuw stelt als sessievoorzitter aan de raad voor om agendapunt C01, Herziening grondexploitatie, als hamerstuk (B03) in deze vergadering te
behandelen. Bij de bespreking van dit stuk in de Politieke Markt van 5 juli bleek dat dit agendapunt geen bespreekpunt meer is.
N. Boekhoudt (PvdA) heeft een motie vreemd over ‘Energietoeslag voor studenten met een zelfstandig huishouden’ aangekondigd.
B. Geertshuis (Forum voor Democratie) heeft een motie vreemd over ‘Steun de boeren’ aangekondigd.
H.E. Capelle (Hengelose Burgers) heeft een motie vreemd over ‘Zoek een bevredigende oplossing voor het langdurig conflict 2.0’ aangekondigd.
G.J. Leusink (SP) heeft een motie vreemd over ‘Meer scenario’s transformatie sociaal domein’ aangekondigd.
H. Koetsveld (SP) heeft een motie vreemd over ‘Energietoeslag studenten’ aangekondigd.
Deze moties vreemd worden als respectievelijk agendapunt D02, D03, D04, D05 en D06 behandeld.
De agenda wordt aldus vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
F. Peters (ProHengelo) heeft vragen aangemeld over ‘Voormalig kweekschool aan de Paul Krugerstraat’, beantwoord door wethouder Gerrits.
H. Koetsveld (SP) heeft vragen aangemeld over ‘Het terugsturen van een bus vluchtelingen’, beantwoord door burgemeester Schelberg.
E.M. Mooijman (GroenLinks) heeft vragen aangemeld over ‘De teruggestuurde bus met vluchtelingen’, beantwoord door burgemeester Schelberg.
H. Koetsveld (SP) heeft vragen aangemeld over ‘Plannen provincie voor plaatsen van windmolens bij de A35’, beantwoord door wethouder Bruggink.
V.H. Mulder (SP) heeft vragen aangemeld over ‘Deal tussen de gemeente Hengelo en Mc Wok’, beantwoord door wethouder Gerrits.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.
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B

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

B02

Onderwerp
3427678 - Plan van aanpak
omgevingsvisie stedelijk gebied

Voorstel (zaak)
Het plan van aanpak omgevingsvisie stedelijk gebied vast te
stellen.

3402156 - Bestemmingsplan Hof te
Twekkelo

1.

2.

3.
B03

3422735 - Herziening grondexploitaties
2022

1.
2.

3.

4.

In te stemmen met de behandeling van de zienswijzen,
zoals opgenomen in de “Nota zienswijzen ontwerp
bestemmingsplan Hof te Twekkelo” , dat deel uitmaakt
van dit besluit;
Het bestemmingsplan Hof te Twekkelo (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0142-0301,
getekend op de ondergrond;
o_NL.IMRO.0164.BP0142.dgn) vast te stellen
Geen exploitatieplan vast te stellen voor het
bestemmingsplan Hof te Twekkelo.
De per 1 januari 2022 herziene grondexploitaties en de
daarmee samenhangende herziening van de reserve
grondexploitaties vast te stellen;
Ten laste van de reserve grondexploitaties een
voorziening te treffen van € 68.116.881 om de tekorten
van de grondexploitaties af te dekken. Bij de herziening
van 2021 bedroeg de voorziening € 72.983.043 miljoen;
Ten laste van de reserve grondexploitaties een
voorziening te treffen van € 13.254.499 om de tekorten
van de "Materiële Vaste Activa"af te dekken. Bij de
herziening van 2021 bedroeg de voorziening
€ 13.844.091.
Er wordt € 0,7 miljoen vanuit de reserve grondexploitaties afgedragen aan het taakveld Treasury ter
dekking van het niet terug te ontvangen deel van de
subsidie aan SPV Hengelo BV.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Vastgesteld

Vastgesteld

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

Stemmende leden: 35
Stemverhouding:
met algemene stemmen
vastgesteld.
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C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C02-A01

Onderwerp
3455297 - Amendement m.b.t.
Jaarstukken 2021

Voorstel (zaak)
Amendeert het voorstel als volgt:
De raad besluit:
Het positieve resultaat na bestemming volledig te storten in de
Algemene Reserve. Dit is absoluut een bedrag van € 9,3
miljoen maar per saldo, rekening houdend met de uiteindelijk
niet nodige onttrekking van €2,0 miljoen, een bedrag van
€ 7.365.000 ten opzichte van de primitieve begroting.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35
Stemverhouding:
met 27 stemmen tegen en
7 stemmen voor (SP,
GroenLinks en
LokaalHengelo) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35
Stemverhouding:
met 26 stemmen tegen en
9 stemmen voor (SP,
GroenLinks, Forum voor
Democratie en
LokaalHengelo) verworpen.

Vastgesteld

Stemmende leden: 35
Stemverhouding:
met algemene stemmen
vastgesteld.

Te vervangen door

C02-A02

3455309 - Amendement over
Jaarstukken 2021 m.b.t. energietoeslag
voor meer mensen

De raad besluit:
Het positieve resultaat met een minimum van M€ 4,0 na
bestemming te besteden aan de verduurzaming van de
woning beschikbaar voor elk huishouden van Hengelo;
Een scenario uit te werken zodat het bedrag inkomensafhankelijk kan worden uitgekeerd.
AMENDEERT het raadsbesluit aldus:
Beslispunt 2: Het batige resultaat te bestemmen conform
raadsbesluit
Komt te luiden:

C02

3401712 - Jaarstukken 2021 Gemeente
Hengelo

Beslispunt 2: Het batige resultaat wordt bestemd conform
raadsvoorstel door 9,3 miljoen euro toe te voegen aan de
Algemene reserve, waarbij 3 miljoen euro wordt beklemd voor
nadere maatregelen ten behoeve van het compenseren van
huishoudens voor hun energierekening.
1.
De Jaarstukken 2021 van de gemeente Hengelo vast te
stellen en de daarin opgenomen inhoudelijke toelichting
en financiële analyses te aanvaarden als verantwoording
van het college over het gevoerde beleid en beheer in
2021;
2.
Het batige resultaat te bestemmen conform
raadsvoorstel;
3.
De genoemde voorzieningen (523, 501 en 527) op te
heffen.
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D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Onderwerp
3366590 - Bestemmingsplan
Buitengebied, omgeving Kristenbos

Voorstel (zaak)
1.
Het bestemmingsplan buitengebied, omgeving
Kristenbos met identificatienummer
NL.IMRO.0164.BP0136-0301, getekend op de
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0136.dgn) vast te stellen;
2.
Geen exploitatieplan vast te stellen voor het
bestemmingsplan buitengebied, omgeving Kristenbos.
Draagt het college op:
Bij het Rijk erop aan te dringen met een landelijke
regeling voor een energietoeslag voor studenten met
een zelfstandig huishouden te komen;
Ruimhartig te zijn met de bijzondere bijstand voor
studenten;
Duidelijk naar buiten te brengen dat studenten
aanspraak kunnen maken op de bijzondere bijstand.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Aanvaard

Stemmende leden: 35
Stemverhouding:
met 19 stemmen voor en
16 stemmen tegen (VVD,
SP, PVV, ProHengelo,
LokaalHengelo, Hengelose
Burgers, ChristenUnie en
Forum voor Democratie)
aanvaard.
Stemmende leden: 35
Stemverhouding:
met 28 stemmen tegen en
7 stemmen voor (PVV,
ProHengelo, LokaalHengelo,
Hengelose Burgers en Forum
voor Democratie)
verworpen.
Stemmende leden: 35
Stemverhouding:
met 30 stemmen tegen en
5 stemmen voor (PVV,
LokaalHengelo, Hengelose
Burgers en Forum voor
Democratie) verworpen.

D02

3455325 - Motie vreemd inzake
energietoeslag voor studenten met een
zelfstandig huishouden

D03

3455338 - Motie vreemd 'steun de
boeren' m.b.t. het stikstofbeleid

Draagt het college op:
Namens de gemeenteraad Hengelo de provincie Overijssel
te verzoeken niet in te stemmen met de huidige plannen van
de landelijke overheid zolang de huidige maatregelen niet
herzien worden dan wel in zijn geheel verdwijnen. En kennis te
nemen van bovengenoemde bezwaren.

Verworpen

D04

3455350 - Motie vreemd m.b.t. een
oplossing voor het langdurig conflict
2.0

Draagt het college op:
Om vooruitlopend op een uitspraak van de RvS met als
onderbouwing het concept STAB rapport en de
uitspraak het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zelf het
initiatief te nemen en in overleg te treden met de
familie om tot een bevredigende oplossing te komen,
waarbij de familie in staat wordt gesteld om te
verhuizen en een nieuw leven te beginnen;
De bevindingen z.s.m. terug te koppelen naar de
gemeenteraad.

Verworpen
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D05

3455363 - Motie vreemd 'Meer
scenario's transformatie sociaal
domein'

D06

3455373 - Motie vreemd m.b.t.
energietoeslag studenten

Draagt het college op:
De Raad eerder en duidelijker te informeren over de
volgende stappen in het Transformatieplan en eventuele
gevolgen in het Sociaal Domein;
De Cliëntenraad Minima en Adviesraad Sociaal Domein
vanaf heden volwaardige gesprekspartners te laten zijn
in de volgende stappen naar een Transformatieplan;
Een scenario 4 te ontwikkelen met als uitgangspunt het
implementeren van het huidige beleid op basis van de
opgaven uit de door de raad vastgestelde beleidsvisie
Sociaal mét inzet van de resterende innovatiegelden om
de eerder door de raad geaccordeerde transformatie te
vervolmaken.
Draagt het college op:
Uiterlijk op 1 september 2022 de beleidsregels
energietoeslag zodanig te hebben aangepast dat het
zijn van student geen grond meer voor uitsluiting is
voor het recht op energietoeslag;
Als grondslag voor de energietoeslag aan studenten uit
te gaan van studenten met een eigen huishouden,
waarbij per huishouden (zelfstandig woonadres) één
keer toeslag kan worden verstrekt;
De financiële consequenties te verwerken in de
jaarrekening 2022.

Verworpen

Stemmende leden: 35
Stemverhouding:
met 22 stemmen tegen en
13 stemmen voor (SP,
GroenLinks, ProHengelo,
LokaalHengelo, Hengelose
Burgers, ChristenUnie en
Forum voor Democratie)
verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35
Stemverhouding:
met 24 stemmen tegen en
11 stemmen voor (SP,
GroenLinks, ProHengelo,
LokaalHengelo en Forum
voor Democratie)
verworpen.

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.04 uur.
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