22 mei 2018

BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 22 mei 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 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, G.G. Gerrits, F. van Grouw, mevrouw M.A. ten Heuw, mevrouw M.J.J.T. Huis
in 't Veld, 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, F. Peters, P. Rillmann, J.J.H. Rikkerink, mevrouw W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker-Olde Olthof, J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok,
B.G. van Wakeren, mevrouw S. van Wier-Koca, W. Wiertsema, I. Yikilmaz.
Afwezig is lid/zijn de leden: n.v.t.
Aanwezig zijn de wethouders: C.F.M. Bruggink, M.J.H. Elferink, mevrouw M.A. ten Heuw
Afwezig is de wethouder/zijn de wethouders: J. Bron

A
A01

ALGEMEEN
De Voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom.
Mededelingen: er zijn geen mededelingen.

A02

Vaststelling agenda
De heer Rillmann (Lokaal Hengelo) dient een voorstel in tot een interpellatiedebat 'Luister naar de (hulp)roep van inwoners en stop het opdringen van dit
afvalbeleid'. Met 25 raadsleden tegen (CDA, D66, GroenLinks, VVD, SP, PvdA en ChristenUnie) en 12 voor, wordt het voorstel afgewezen.
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
Er wordt geen gebruik gemaakt van het vragenkwartier.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
1. Wethouder Ten Heuw doet een mededeling m.b.t. het jaarverslag/de jaarrekening 2017.
2. Wethouder Elferink doet een mededeling inzake de gevolgen van de zgn. ATAD richtlijn.

Agendanummer
C01

Onderwerp
2211646 - Energielabels en
maatwerkadviezen gemeentelijk
vastgoed

Voorstel (zaak)
1. Het op laten stellen van energielabels en maatwerkadviezen voor het
gemeentelijk vastgoed voor een geraamd bedrag van €140.000 waarvan
€85.000 wordt betaald door de provincie Overijssel (Elena Subsidie);
2. de geraamde kosten van € 55.000 te dekken uit de vastgoedreserve;
3. de begrotingswijziging vast te stellen

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.
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Agendanummer
C02

Agendanummer
C03

Agendanummer
C02-M01

Onderwerp
2196848 - Gewijzigd vaststellen
bestemmingsplan Hengelose Es Noord
(Nieuwe Es)

Voorstel (zaak)
1. In te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals opgenomen
in de “Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan Hengelose Es Noord
(Nieuwe Es), dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. In het ontwerp bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) de
wijzigingen aan te brengen, zoals die zijn opgenomen in de 'Staat van
wijzigingen bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)', dat deel
uitmaakt van dit besluit;
3. Het bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es) (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0115-0301, getekend op
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0115) gewijzigd vast te stellen;
4. Na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Hengelose Es
Noord (Nieuwe Es), Gedeputeerde Staten van Overijssel te verzoeken het
besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken;
5. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Hengelose
Es Noord (Nieuwe Es);
6. Te verklaren dat de Crisis -en Herstelwet van toepassing is op het
bestemmingsplan Hengelose Es Noord (Nieuwe Es)

Onderwerp
2201643 - Vaststellen
beeldkwaliteitplan Hengelose Es Noord
(Nieuwe Es)

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

Onderwerp
2242359 - Motie verkeersveiligheid
Coba Ritsemastraat

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
Een knip voor het autoverkeer op de Coba Ritsemastraat aan te brengen daar
waar deze straat zich splitst in de Busbaan Weusthag, Johannes Vermeerstraat
en de Dijksweg. Zo creëert men een Medaillon-Noord en een Medaillon-Zuid.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Schorsing van
20.35 tot 20.47
uur.
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Met 11 stemmen
voor van BurgerBelangen, Pro
Hengelo en PVV
en 26 stemmen
tegen, wordt de
motie verworpen.
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Agendanummer
C04

Agendanummer
D01



Onderwerp
2221764 - Oprichting van en
deelneming in een coöperatieve
vereniging door GGD Twente

Voorstel (zaak)
Middels bijgaande brief een zienswijze te versturen aan het Algemeen Bestuur
van de Regio Twente inzake de deelneming van de GGD Twente in de
coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid.

Onderwerp
2207522 - Vaststellen bestemmingsplan
Parapluplan parkeren Hengelo

Voorstel (zaak)
1. In het ontwerp bestemmingsplan Parapluplan parkeren Hengelo, de
wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn opgenomen in de "Staat van
wijzigingen bestemmingsplan Parapluplan parkeren Hengelo" dat deel uit
maakt van dit besluit;
2. Het bestemmingsplan Parapluplan parkeren Hengelo (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0116-0301, getekend op de
ondergrond O_NL.IMRO.0164.BP0116.dgn) gewijzigd vast te stellen;
3. Na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Parapluplan
parkeren Hengelo, Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te
verzoeken het besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend te
mogen maken;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Parapluplan
parkeren Hengelo.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

De voorzitter sluit de vergadering om 21.09 uur.

Pagina 3 van 3

