18 november 2020

BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 18 november 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, 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, 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, mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw, R.H. Oude
Munnink, F. Peters, J.J.H. Rikkerink, mevrouw W. Rozema (later), 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
Afwezig zijn de leden: N. Akfidan, H.L. ter Beek en mevrouw C. van der Zweth-Maijer
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, H.L. ter Beek en mevrouw C. van der Zweth-Maijer zijn afwezig. Het raadslid mevrouw W. Rozema komt later.
De heer H.E. Capelle deelt mee niet langer deel uit te maken van de fractie ProHengelo, maar verder te gaan als zelfstandig raadslid.



Mevrouw W. Rozema voegt zich om 19.36 uur bij de vergadering.

A02

Vaststelling agenda
De heer H. Capelle (lid Capelle) kondigt een motie vreemd aan ‘Evaluatie co-creatieproces Marktplein’. Voorstel is deze motie op te nemen als agendapunt D03.
De voorzitter heeft ten behoeve van agendapunt A05 een commissie voor de geloofsbrieven ingesteld, die de geloofsbrieven van de heer F.H. Morssink heeft
bestudeerd: raadslid M. Boers (VVD), F. Peters (ProHengelo) en H. Koetsveld (SP), tevens voorzitter. Voorgesteld wordt agendapunt A05 naar voren te halen op
de agenda.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

Agendanummer
A05

Onderwerp
3154349 - Benoeming dhr. F.H. Morssink
als fractievertegenwoordiger van de
ChristenUnie

Voorstel (zaak)
Aan de raad wordt voorgesteld om de heer F.H.Morssink
(ChristenUnie) te benoemen als fractievertegenwoordiger.

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de vergadering
Namens de commissie voor
de geloofsbrieven deelt
dhr. H. Koetsveld (SP) mee,
dat de commissie geen
belemmeringen ziet om de
heer F.H. Morssink
(ChristenUnie) toe te laten als
fractievertegen-woordiger.
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A03

Vragenkwartier
De heer F. Peters (ProHengelo) heeft vragen aangemeld over Vuurwerkoverlast, beantwoord door burgemeester S. Schelberg.
Mevrouw J. Nijhof (PVV) heeft vragen aangemeld over Vuurwerkverbod, beantwoord door burgemeester S. Schelberg.
De heer V. Mulder (SP) heeft vragen aangemeld over de Toeslagenaffaire, beantwoord door wethouder M. ten Heuw.
Mevrouw M. Luttikholt (PvdA) heeft vragen aangemeld over Bijdrage investeringsprogramma, beantwoord door wethouder C. Bruggink.
Mevrouw M. Luttikholt (PvdA) heeft vragen aangemeld over de Tekeningen voor Sinterklaas, beantwoord door burgemeester S. Schelberg.
De heer J. Evers (GroenLinks) heeft vragen aangemeld over Subsidie Groene Daken, beantwoord door wethouder C. Bruggink.
De heer L. Janssen (lid Janssen) heeft vragen aangemeld over Contact(verbod) van een inwoner met de gemeente, beantwoord door wethouder B. van
Wakeren.
De heer M. Elferink (CDA) heeft vragen aangemeld over de Steenmeijerstraat, beantwoord door wethouder B. van Wakeren.
De heer L. Janssen (lid Janssen) heeft een aanvullende vraag aangemeld hierop, beantwoord door wethouder B. van Wakeren.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.

B

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

Onderwerp
3133547 - krediet herinrichting
kernwinkelgebied

Voorstel (zaak)
Een krediet van €1.300.000,- beschikbaar te stellen voor de
voorbereiding en realisatie van de herinrichting van de openbare
ruimte in het kernwinkelgebied (Nieuwstraat tot aan de
Molenstraat, Telgen, Brinkstraat tot aan de Markt). De
kapitaallasten die hieruit voortvloeien te dekken uit de stelpost
van het integraal actieplan binnenstad.

C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT



De vergadering wordt geschorst van 21.45 – 21.58 uur.

Agendanummer
C01

Onderwerp
3120526 - Transitie Visie Warmte: kaders
en aandachtspunten

Voorstel (zaak)
De kaders en aandachtspunten voor de transitie visie warmte
Hengelo vast te stellen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met 31
stemmen voor en 3
stemmen tegen (PVV en lid
L. Janssen) vastgesteld.
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Agendanummer
C01-M01

D

Onderwerp
3158946 - Motie participatie
Warmtetransitie

Voorstel (zaak)
Spreekt uit:
Dat het college een concrete opzet en werkwijze ontwikkelt om de
burgerparticipatie tijdens het proces van de warmtetransitie te
borgen. De gemeenteraad hier op korte termijn over te
informeren zodat alle belanghebbenden vooraf zekerheid hebben
over hun rol en positie in het besluitvormingsproces.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

18 november 2020
Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met 20
stemmen voor en 14
stemmen tegen (SP, D66,
GroenLinks, PvdA,
ChristenUnie, lid L. Janssen,
lid H. Capelle) aanvaard.

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Onderwerp
3137630 - Vaststellen grondexploitatie
Beckumerstraat

D02

3146547 - Controleprotocol 2020

D03

3158960 - Motie Evaluatie cocreatieproces Marktplein



Voorstel (zaak)

Vaststellen van de grondexploitatie herontwikkeling
Beckumerstraat

Vanuit de reserve grondexploitatie € 253.000 overzetten naar
de reserve vastgoed voor de vergoeding van het
aankoopbedrag van de machinefabriek Vos.
Het controleprotocol 2020 vast te stellen.

Draagt het college op:
•
Belangrijke stakeholders voor evaluatie en feedback in het
proces te betrekken.
•
Het co-creatieproces met vier verschillende ontwerpers te
vernieuwen zodat er vier uiteenlopende variaties ontstaan
waaruit de Hengelose bevolking een definitief ontwerp kan
kiezen.
•
De Hengelose bevolking beter en met grotere aantallen in
het proces te betrekken.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Vastgesteld

Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met 32
stemmen tegen en 2
stemmen voor (lid H.
Capelle en lid L. Janssen)
verworpen.

Verworpen

De voorzitter sluit de vergadering om 22.48 uur.
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