BESLUITENLIJST

17 oktober 2017

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 17 oktober 2017 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, E. Alkema, M.J. ten Barge, mevrouw E. van der Brugh, A.G. Bruinsma, I. Çetinkaya, mevrouw J.M.J. DoornbosGeerdink, H. van Doren, J.L. Evers, O.J. Fiechter, F. van Grouw, K.S. van 't Hoff, S.M.A. Horsthuis, L.F.M. Janssen, G. Knegt, H. Koetsveld, mevrouw E.M. Kok, R.G.
Kok, mevrouw M.J.G.F. Luttikholt, V.H. Mulder, W. Mulder, mevrouw M.J.H.M. Muller, mevrouw B. Nijland, F. Peters, J.J.H. Rikkerink, M.A. van Rossum, mevrouw M.B.
Rouwet-Smits, mevrouw H. Steen-Klok, B.J. van Veen, mevrouw K. Veneberg, G.J.J. Vennegoor, J.H. Vis, B.C. van Wakeren, W. Wiertsema, W.A. Winter, I. Yikilmaz.
Afwezig is lid/zijn de leden: n.v.t.
Aanwezig zijn de wethouders: J. Bron, C.F.M. Bruggink, M.J.H. Elferink, mevrouw M.A. ten Heuw
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:
De heer Peters (Pro Hengelo) heeft gemeld verlaat te zijn. De heer Knegt (Pro Hengelo) en de heer Van Veen (Lid Van Veen) komen tevens later.
De voorzitter geeft een toelichting op de nieuwe debatwijze en inrichting van de zaal.

A02

Vaststelling agenda
De heer Janssen (Lokaal-Hengelo) kondigt een motie vreemd aan 'Doe een gedegen onderzoek naar het na-scheiden van afval'.
De heer Horsthuis (Lijst Horsthuis) kondigt een motie vreemd aan 'Inzet collectieve ziektekosten verzekering met Menzis als instrument om bezuinigingen ZGT
te voorkomen'.
De moties worden als resp. D03 en D02 toegevoegd aan de agenda. Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.
M.b.t. agendapunt A05 wijst de voorzitter de volgende leden aan als commissie ter beoordeling van de geloofsbrieven: De heer Van Wakeren (Pro Hengelo),
mevrouw Veneberg (D66) en mevrouw Kok (VVD) (vz). Zij verlaten in gezelschap met de griffier de vergadering.

A03

Vragenkwartier
1. Vragen van mevrouw Doornbos (BurgerBelangen) inzake het inzamelen van bladafval, beantwoord door wethouder Elferink.
2. Vragen van de heer Janssen (Lokaal-Hengelo) inzake de postbezorging van de brief over uitstel innemen grijze containers en locaties ondergrondse
containers, beantwoord door wethouder Elferink.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen mededelingen.




De leden van de commissie ter beoordeling van de geloofsbrieven en de griffier keren terug in de vergadering.
De raadsleden de heer Peters (Pro Hengelo), de heer Knegt (Pro Hengelo) en de heer Van Veen (Lid Van Veen) voegen zich om 19.17 uur bij de vergadering.
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Agendanummer
A05

Onderwerp
2167391 - Toelating de heer K.S. van 't
Hoff als raadslid

Voorstel (zaak)
De heer K. (Koert) S. van 't Hoff toe te laten als raadslid.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld




Ordevoorstel van de heer Horsthuis (Lijst Horsthuis): In het raadsadvies staat de naam van vertrekkend raadslid Postma niet juist vermeld.
De vergadering wordt geschorst van 19.27 tot 19.31 uur.

D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Agendanummer
D02

Onderwerp
2137426 - Vaststellen bestemmingsplan
Expo Business Parc, herziening Lesscher

Voorstel (zaak)
•
Het bestemmingsplan Expo Business Parc, herziening Lesscher (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0108-0301, getekend op de
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0108.dgn) vast te stellen;
•
het beeldkwaliteit plan Expo Business Parc, Hengelo (velden A1 t/m A4)
vast te stellen;
•
geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Expo
Business Parc, herziening Lesscher.

Onderwerp
2169736 - Motie inzet collectieve
ziektekostenverzekering met Menzis ter
voorkoming bezuiniging ZGT

Voorstel (zaak)
Draagt het college op;
•
Deze collectief bij Menzis afgesloten zorgverzekering voor haar burgers in
te zetten als een terughoudend, maar zorgvuldig en serieus drukmiddel
om te voorkomen dat de 24 uursafdeling spoedeisende hulp in Hengelo zal
worden gesloten;
•
daadwerkelijk de collectieve zorgverzekeringen met Menzis te beëindigen

17 oktober 2017
Opmerkingen uit
de vergadering
Namens de
commissie voor
onderzoek van de
geloofsbrieven,
bestaande uit de
heer Van
Wakeren (Pro
Hengelo),
mevrouw
Veneberg (D66)
en mevrouw Kok
(VVD) (vz) deelt
de voorzitter
mede, dat de
commissie geen
belemmeringen
heeft geconstateerd die aan de
toelating in de
weg staan.

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.
Stemverhouding:
met 3 stemmen
voor van Lijst
Horsthuis, LokaalPagina 2 van 3

•

•

Agendanummer
D03



Onderwerp
2169761 - Motie inz. gedegen
onderzoek naar het na-scheiden van
afval

17 oktober 2017
Hengelo en Lid
Van Veen en 34
stemmen tegen,
wordt de motie
verworpen.
Stemverklaring
van mevrouw
Luttikholt
(PvdA)

indien de spoedeisende hulp in Hengelo wordt gesloten;
daartoe tijdig voorbereidingen te treffen en oriënterende werkzaamheden
te verrichten om samen met de gemeentelijk partners tot een
gelijkwaardige collectieve zorgverzekering te komen, welke voorwaarden
ruim voor 1 januari 2018 gecommuniceerd kunnen worden richting de
deelnemende burgers, opdat de huidige verzekeringen tijdig door de
deelnemende burgers beëindigd kunnen worden en de zorgverzekering per
1 januari 2018 voor de deelnemende burgers bij een andere
zorgverzekeraar een aanvang kan nemen, indien de spoedeisende hulp in
Hengelo wordt gesloten;
de gemeenten die samen met de gemeente Hengelo deelnemen aan deze
collectief afgesloten zorgverzekering te informeren over de inhoud van
deze motie.

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
•
Om het afvalbeleid voorlopig stop (op hold) te zetten;
•
een (onafhankelijk) onderzoek te laten doen met als opdracht te gaan
kijken welke keuze (omgekeerd inzamelen versus na-scheiden, met de
voor en de nadelen hiervan) van het afvalbeleid beter en meer passend is
voor Hengelo bevolking.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 3 stemmen
voor van LokaalHengelo, Lid Van
Veen en de heer
Horsthuis (Lijst
Horsthuis) en 34
stemmen tegen,
wordt de motie
verworpen.
Stemverklaring
van mevrouw
Luttikholt
(PvdA)

De voorzitter sluit de vergadering om 20.08 uur.
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