BESLUITENLIJST

18 december 2018

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 18 december 2018 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, M.J. ten Barge, 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, 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, F.
Peters, J.J.H. Rikkerink, P. Rillmann, mevrouw W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker-Olde Olthof, J. Scholten, J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok,
mevrouw S. van Wier-Koca, G.J.J. Vennegoor, W. Wiertsema, I. Yikilmaz, mevrouw C. van der Zweth-Maijer.
Afwezig is lid/zijn de leden: n.v.t.
Aanwezig zijn de wethouders: C.F.M. Bruggink, G.G. Gerrits, mevrouw M.A. ten Heuw, B.G. van Wakeren
Afwezig is de wethouder/zijn de wethouders: n.v.t.

A
A01

ALGEMEEN
De Voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom.
Mededelingen: mevrouw Mooijman komt later.

A02

Vaststelling agenda
De heer Evers (GroenLinks) stelt voor om de behandeling van agendapunten C02 en C03 te verplaatsen naar januari. Met 11 stemmen voor van
BurgerBelangen, Lokaal-Hengelo, PvdA, ChristenUnie en PVV en 25 stemmen tegen, wordt besloten deze agendapunten op deze vergadering te handhaven.
Mevrouw Van den Beukel (ChristenUnie) kondigt aan aan het eind van de vergadering een mededeling te doen inzake een verslag van de Regioraadvergadering.
De heer Koetsveld (SP) kondigt een mededeling aan namens de werkgroep Accountancy.
De heer Daals (BurgerBelangen) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan 'Vuurwerkvrije zones', op te nemen als agendapunt D03.
Mevrouw Luttikholt (PvdA) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan 'Gelijke kansen voor iedereen', op te nemen als agendapunt D04.
Mevrouw Van Wier (Lokaal-Hengelo) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan 'Gelijke terrasrechten in de Horeca', op te nemen als agendapunt D05.
Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
1. Vragen van Mevrouw Huis in't Veld (SP) op het gebied van Bewindvoering, beantwoord door wethouder Van Wakeren.



Mevrouw Mooijman (GroenLinks) voegt zich om 19.48 uur bij de vergadering.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
1. Er zijn geen mededelingen.
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VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01

Agendanummer
C02-M1

Agendanummer
C02-M2

Agendanummer
C02

Onderwerp
2278861 - Ontwikkeling locatie
Marskant

Voorstel (zaak)
De grondexploitatie met betrekking tot de Marskant vast te stellen.

Onderwerp
2313889 - Motie: Verkeersveiligheid
Seahorse

Voorstel (zaak)
Het college op te dragen:
•
Op korte termijn een onderzoek te doen naar een verkeersveiliger
oplossing voor de Woolderesweg.
•
Dat de uitkomsten van dit onderzoek met de gemeenteraad gedeeld gaan
worden.
•
Dat het college er naar gaat streven, dat als er een verkeersveiliger
oplossing is voor de Woolderesweg, deze voor de oplevering van het
nieuwbouwproject Seahorse en zo veel mogelijk in co-creatie met
bewoners en gebruikers, gerealiseerd gaat worden.
•
Dat de financiering voor de mogelijke oplossing meegenomen worden in
de kadernota 2020.

Onderwerp
2313899 - Motie: Ontsluiting Woolder
Es

Voorstel (zaak)
Het college op te dragen:
Een onderzoek te doen naar een betere ontsluiting voor de Woolder Es.

Onderwerp
2233404 - Vaststellen bestemmingsplan
Seahorse

Voorstel (zaak)
1. In te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals opgenomen
in de "Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Seahorseterrein", dat

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 5 stemmen
tegen van LokaalHengelo en PvdA
en 32 stemmen
voor, wordt het
voorstel
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 5 stemmen
tegen van de SP
en 32 stemmen
voor, wordt de
motie aanvaard.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aanvaard.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
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termijnen.
Schorsing van
21.03 tot 21.20
uur.
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 3 stemmen
tegen van LokaalHengelo en 34
stemmen voor,
wordt het
voorstel
vastgesteld.

deel uitmaakt van dit besluit;
2. in het ontwerp bestemmingsplan Seahorseterrein de wijzigingen aan te
brengen, zoals deze zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen
bestemmingsplan Seahorseterrein", dat deel uitmaakt van dit besluit;
3. het bestemmingsplan Seahorseterrein (met identificatienummer
NL.IMRO.0164.BP0088-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMR0.0164.BP0088.dgn) gewijzigd vast te stellen;
4. na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Seahorseterrein,
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
Seahorseterrein;
te verklaren dat de Crisis -en Herstelwet van toepassing is op het
bestemmingsplan Seahorseterrein.
Agendanummer
C03

D

Onderwerp
2280368 - Vaststellen
beeldkwaliteitplan Woolderlanen
(Seahorseterrein)

Voorstel (zaak)
1. Het beeldkwaliteitplan Woolderlanen (Seahorseterrein) vast te stellen;
2. de welstandsnota te wijzigen door in paragraaf 3.9 het beeldkwaliteitsplan
Woolderlanen op te nemen in de lijst van vastgestelde plannen en de
kaarten hierop aan te passen (typologie: moderne woonwijken,
ambitieniveau: hoog).

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Schorsing van
21.03 tot 21.20
uur.
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 3 stemmen
tegen van LokaalHengelo en 34
stemmen voor,
wordt het
voorstel
vastgesteld.
Stemverklaringen
van de heer
Yikilmaz (PvdA),
De heer
Rillmann (Lokaal
Hengelo) en
mevrouw Van
den Beukel
(ChristenUnie).

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT
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Agendanummer
D01

Agendanummer
D02

Agendanummer
D03

Agendanummer
D04

Onderwerp
2297693 - Verzoek garantstelling
voetbalvereniging ATC'65

Voorstel (zaak)
Een garantstelling voor €250.000,- aan ATC’65 te verlenen zodat zij een lening
kan afsluiten voor het renoveren, verduurzamen en bouwen van kleedkamers
en aanverwante ruimtes.

Onderwerp
2297266 - 5e wijziging beleidsbegroting
2018

Voorstel (zaak)
1. De ontvangen middelen uit het Fonds tekortgemeenten van circa € 8,45
miljoen in 2018 toe te voegen aan de Algemene Reserve; de middelen
binnen de Algemene Reserve te oormerken als 'Algemene Reserve sociaal
domein'. Binnen de reguliere P&C cyclus komt het college terug bij de raad
over de inzet van deze middelen vanuit de AR Sociaal Domein.
2. Vast te stellen de 5e wijziging Beleidsbegroting 2018.

Onderwerp
2313880 - Motie over Vuurwerkvrije
zones

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
•
een onderzoek uit te voeren naar draagvlak binnen de Hengelose
samenleving tot het instellen van verplichte en vrijwillige vuurwerkvrije
zones in combinatie met een centraal vuurwerkevenement;
•
bij voldoende draagvlak in co-creatie met inwoners te bepalen waar en
onder welke voorwaarden verplichte en/of vrijwillige vuurwerkvrije zones
in 2019 kunnen worden ingevoerd;
•
de uitkomsten van deze co-creatie voor te leggen aan de gemeenteraad.

Onderwerp
2313876 - Motie over Gelijke kansen
voor iedereen

Voorstel (zaak)
Het college op te dragen:
•
Jaarlijks aan de raad te rapporteren hoeveel procent van de medewerkers
van de gemeente Hengelo medewerkers zijn met een beperking
(uitgedrukt in full time equivalent - fte). Dit moet minimaal voldoen aan
het landelijke Quotum (op dit moment 1,93 %) met een streven naar 5%.
•
In de verantwoording van de subsidie door instellingen met personeel te
rapporteren over het percentage van mensen met een beperking dat in
dienst is. Waarbij de norm minimaal gelijk is aan het landelijk quotum met
een streven naar 5% (uitgedrukt in fte).
•
Te onderzoeken op welke wijze een eventuele beloning voor
gesubsidieerde instellingen vorm zou kunnen krijgen en dat te beoordelen
in relatie tot de door het rijk aangekondigde bonus-malus systeem zoals

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aangenomen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aangenomen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Met 21 stemmen
tegen van VVD,
Lokaal-Hengelo,
CDA, Pro Hengelo
en PVV en 16
stemmen voor
wordt de motie
verworpen.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Met 5 stemmen
tegen van D66 en
PVV en 32
stemmen voor
wordt de motie
aanvaard.
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aangekondigd in de Contourenbrief vereenvoudiging Wet banenafspraak.
De gemeente dient de instellingen actief te faciliteren in deskundigheid om
dit vorm te geven.

Tijdens het stemmen over agendapunt D05 verlaat de heer Peters (Pro Hengelo) de vergadering.

Agendanummer
D05

Onderwerp
2313879 - Motie over Gelijke
terrasrechten in de horeca

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
•
Om de beperkingen die zijn gesteld aan horecaondernemingen in het
kernwinkelgebied nog eens te bekijken;
•
Dit aan de raad voor 1april 2019 te rapporteren of er wijzigingen kunnen
worden voorgesteld om hiermee ieder een gelijk speelveld te bieden.
Tezamen draagt het bij aan een bruisende binnenstad.



Mevrouw Van den Beukel (ChristenUnie) doet een mededeling inzake een verslag van de Regioraad-vergadering.



De heer Koetsveld (SP) doet een mededeling namens de werkgroep Accountancy over de werkzaamheden van de accountant.



De voorzitter sluit de vergadering om 22.25 uur.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Met 5 stemmen
voor van LokaalHengelo en PVV
en 31 stemmen
tegen, wordt de
motie verworpen.
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