BESLUITENLIJST

30 januari 2018

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 30 januari 2018 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg,
Griffier: C.H. Hartendorp
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, 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: M.A. van Rossum (m.k.)
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:
Melding van afwezigheid van de heer van Rossum.
Mededeling van de voorzitter over afsplitsing binnen CDA en ontstaan Groep Muller. Reacties van de heer van Grouw, mevrouw Muller, mevrouw Steen, de
heer Fiechter, de heer Knegt en de voorzitter.

A02

Vaststelling agenda
•
De aanvraag van de heer Janssen (LokaalHengelo) en Mulder (SP) voor een Interpellatiedebat m.b.t. voorgenomen sluiting spoedeisende hulp (SEH)
ZGT per 1 april a.s. wordt na bespreking in presidium en met instemming van de raad geagendeerd als punt A03.
•
De heer Van Wakeren (ProHengelo) kondigt aan een motie vreemd in te dienen ‘Motie AED’s’ welke als agendapunt D03 wordt toegevoegd.
•
De heer Van Veen (LokaalHengelo) kondigt aan in te stemmen met B01 als hamerstuk, met een stemverklaring.
•
De heer Knegt (ProHengelo) vraagt bij de behandeling van B01 aandacht voor een brief van de Hengelose Horeca. Hiermee wordt B01 een bespreekstuk
en zal als C04 behandeld worden.
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

Pagina 1 van 8

Agendanummer

Onderwerp

Agendanummer

Onderwerp

A03

A03-M01

Interpellatiedebat inzake
voorgenomen sluiting spoedeisende
hulp (SEH) ZGT per 1 april a.s.

2204726 - Motie Eén hete herfst
maakt nog geen hete lente

Voorstel (zaak)

Voorstel (zaak)
Roept het college op,

Vragenkwartier (zie art. 46 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad
Er zijn geen vragen voor het vragenkwartier.

A05

Bestuurlijke actualiteiten (van het college)
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.
Onderwerp
2197774 - Benoeming extern lid,
tevens voorzitter, Rekenkamercommissie

30 januari 2018
Opmerkingen uit de
vergadering

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Aanvaard

Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 1 stem tegen
van GroenLinks en
35 voor wordt de
motie aanvaard.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering

• Om zich te laten inspireren door het adagium geen woorden maar
daden!
• Alles te doen dat binnen de mogelijkheden van het college van B
en W Hengelo ligt om de sluiting van de SEH in Hengelo door het
bestuur van ZGT ongedaan te maken,
• Hierbij vooral ook via de minister van volksgezondheid de
onbehoorlijkheid van het besluit van het Bestuur van het ZGT onder
de aandacht te brengen en de minister te verzoeken in te grijpen.
• In samenspraak met de gezamenlijke Twentse huisartsen een
'worst case- scenario' te ontwikkelen en achter de hand te hebben
mocht de ziekenhuisdirectie onverhoopt niet op haar besluit willen
terugkeren, zodat Hengeloërs in dat geval van het best mogelijke
alternatief voor SBH en basiszorg verzekerd zijn.

A04

Agendanummer
A06

Resultaat
vergadering

Voorstel (zaak)

Over te gaan tot de benoeming van de heer L. (Louis) Rings,
woonachtig te Hengelo, als extern lid, per 22 februari 2018 tevens
voorzitter, van de Rekenkamercommissie Hengelo voor een periode
van 4 jaar, een en ander zoals bepaald in artikel 6 van de
Verordening Rekenkamercommissie Hengelo 2005, gewijzigd bij
raadsbesluit van 21 februari 2012.

Er vindt beraad
plaatst volgens de
regels uit art.44
van het Reglement
van Orde.

Schorsing van
20.18 tot 20.21
uur.
Stemmende
leden: 36.
Met algemene
stemmen
vastgesteld.
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Schorsing van
20.24 tot 20.27
uur.

C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01-M01

Onderwerp
2204738 - Motie Totaalplan

Voorstel (zaak)

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit de
vergadering

Agendanummer
C01-M02

Onderwerp
2204752 - Motie Mediation

Voorstel (zaak)

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit de
vergadering

Onderwerp
2134710 - Vaststellen
bestemmingsplan Centrum 2013,
Badhuis

Voorstel (zaak)

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering

Agendanummer
C01

Draagt het college op:
Om de behandeling van de voorliggende voorstel op te schorten en
z.s.m. te komen met een totaalplan en deze ter goedkeuring voor te
leggen aan de Gemeenteraad.

Draagt het college op:
• Om het voorstel op te schorten en z.s.m. een onafhankelijke
Mediation in te zetten om tot een vergelijk met partijen te komen.

A.
1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen voor zover
deze betrekking hebben op het ontwerp bestemmingsplan, zoals
opgenomen in de “Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan en
ontwerp omgevingsvergunning Centrum 2013, Badhuis met

Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 7 voor van
Lokaal-Hengelo,
BurgerBelangen,
GroenLinks en
ChristenUnie en
29 tegen, wordt
de motie
verworpen.

Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 3 voor van
LokaalHengelo en
ChristenUnie en
33 tegen wordt de
motie verworpen.

Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Schorsing van
21.12 tot 21.27
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toepassing van de coördinatieregeling”, dat deel uitmaakt van dit
besluit;
2. in het ontwerp bestemmingsplan Centrum 2013, Badhuis de
wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn opgenomen in de "Staat
van wijzigingen bestemmingsplan Centrum 2013, Badhuis", dat deel
uit maakt van dit besluit;
3. het bestemmingsplan Centrum 2013, Badhuis (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0105-0301, getekend op de
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0105.dgn) vast te stellen;
4. na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Centrum
2013, Badhuis, 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
Centrum 2013, Badhuis;
6. te verklaren dat de Crisis -en Herstelwet van toepassing is op het
bestemmingsplan Centrum 2013, Badhuis.

uur
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 8 stemmen
tegen van
LokaalHengelo,
ChristenUnie,
BurgerBelangen,
GroenLinks en SP
vastgesteld.
Stemverklaring
van de heer Van
Doren (SP)

B.
na de vaststelling van het bestemmingsplan Centrum 2013, Badhuis
de indieners van de zienswijzen op de hoogte te brengen van het
besluit van de raad.
Agendanummer
C02-M01

Onderwerp
2204742 - Motie Behoud ceder

Voorstel (zaak)
Draagt het college op om de ceder in te passen in de plannen voor het
burgemeester Janssenplein.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit de
vergadering

Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 15 voor van
ProHengelo,
BurgerBelangen,
ChristenUnie,
LokaalHengelo en
Groep Muller en
21 tegen wordt de
motie verworpen.
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Agendanummer
C02-M02

Agendanummer
C02

Onderwerp
2204758 – Motie Behoud
speelvoorziening Enschedesestraat

Voorstel (zaak)

Onderwerp
2185358 - Beschikbaarstellen

Voorstel (zaak)

uitvoeringskrediet Enschedesestraat

Draagt het college op:
- In het definitieve ontwerp van het project "Enschedestraat,
Burgemeester Jansenplein, Willemstraat en Langestraat" een
speelvoorziening op te nemen die aan de volgende
voorwaarden voldoet:
. Tenminste de kwaliteit en omvang van de huidige speelvoorziening (hoek Enschedesestraat en Brinkstraat)
. Plaatsing in de directe omgeving van de horecaetablissementen aan het Burgemeester Jansenplein
. Een duidelijke afbakening van de speelvoorziening, gezien de
risico’s van "shared space" voor spelende kinderen.
Dekking te vinden binnen het krediet voor dit project.

1. Kennis te nemen van definitief ontwerp van het project
"Enschedese straat (tussen Drienerstraat en Burgemeester
Janssenplein), Burgemeester Janssenplein (deels), Willemstraat
(deels) en Langestraat" d.d. 01-12-17 (zie bijlage 1)
2. Een krediet van € 3.550.000,- beschikbaar te stellen voor de
realisatie van het project "Enschedesestraat (tussen Drienerstraat en
Burgemeester Janssenplein) , Burgemeester Janssenplein (deels),
Willemstraat (deels) en Langestraat".
3. In te stemmen met het dekken van het krediet van € 3.550.000,door:
- een bijdrage uit de grondexploitatie "Lange Wemen" € 1.400.000,- een bijdrage uit het gemeentelijk rioleringsplan / klimaat actieve
stad € 657.000,- een bijdrage uit de beschikbare middelen voor ruimtelijke kwaliteit
binnenstad € 250.000,- een bijdrage uit het investeringsbudget binnenstad
€ 910.000,- een bijdrage uit het de beschikbare middelen voor het actieplan
binnenstad € 133.000,- vereveningreserve binnenstad € 200.000,-

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Resultaat
vergadering

Vastgesteld

30 januari 2018
Opmerkingen uit de
vergadering

Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aanvaard.

Opmerkingen uit de
vergadering

Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 36.
Met algemene
stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring
van de heer
Peters
(ProHengelo)
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Totaal

€ 3.550.000,-

4. In te stemmen met de onttrekking uit de reserve grondexploitatie
voor afwaardering van 1 kiosk ad. € 50.750
5. In te stemmen met de overheveling van de resterende middelden
voor de Langestraat en het Burg Jansenplein van de reserve
grondexploitatie ad € 250.000 naar de reserve dekking kapitaallasten.
Agendanummer
C03-M01

Agendanummer
C03-M02

Onderwerp
2204678 - Motie Afvalbeleid 2019 2024

Voorstel (zaak)

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Onderwerp
2204758 - Motie: Grip op afval betr.
plaatsen ondergrondse containers voor
verstrijken beroepstermijn

Voorstel (zaak)

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Draagt het College op:
• Onmiddellijk te stoppen met de invoering van het omgekeerd
inzamelen van restafval bij de laagbouw;
• Aansluitingen waarbij de minicontainer voor restafval ingenomen is,
indien zij dit wensen, zo spoedig mogelijk te voorzien van een grijze
minicontainer, grootte naar eigen keuze (uiterlijk 15 maart 2018);
• Het jaarlijkse voorschot te handhaven volgens de bestaande
systematiek;
• Zo spoedig mogelijk na de verkiezingen in overleg met de inwoners
een afvalbeleidsplan 2019-2024 vast te stellen waarbij alle aspecten
van het afvalbeleid bespreekbaar zijn en aan de orde komen;
• Het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening en de
Afvalstoffenheffing aan te passen aan deze motie;
• Het bepalen van de tarieven en inzamelfrequenties dient
meegenomen te worden in het nieuw op te stellen afvalbeleidsplan
2019-2024, e.e.a. na uitvoerig onderzoek.

De gemeenteraad draagt het college op:
•
Geen ondergrondse containers te plaatsen ofte verplaatsen
voordat de beroepstermijn van 6 weken volgens de Algemene wet
Bestuursrecht is verstreken van alle 301 Ingediende zienswijzen. Er
zijn zienswijzen ingediend tegen alle ondergrondse containers voor
restafval.
Als beroepstermijn geldt dat de laatste datum die vermeld staat in
een van de brieven als reactie op de 301 ingediende zienswijzen. Voor
zover bekend zijn veel reacties op 15-1-2018 verstuurd.

Verworpen

Verworpen

Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 7 voor van
ChristenUnie,
LokaalHengelo,
Lijst-Horsthuis en
Groep Muller en
29 tegen wordt de
motie verworpen

Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 7 voor van
ChristenUnie,
LokaalHengelo,
Lijst-Horsthuis en
Groep Muller en
29 tegen wordt de
motie verworpen.
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Agendanummer
C03

Onderwerp

Voorstel (zaak)

Agendanummer
C04

Onderwerp

Voorstel (zaak)

D

2175813 - Rekenkameronderzoek
‘Grip op Afval’

2188997 - Vaststellen Algemene
plaatselijke verordening (APV)

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering

Stemmende
leden: 36.
Met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Voorstel (zaak)

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende

Vastgesteld

Stemmende
leden: 36.
Met algemene
stemmen
vastgesteld.

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Onderwerp

2105116 - Wijziging welstandsnota:
plangebied Medaillon en kleine
aanpassingen

1) het huidige beeldkwaliteitsplan Medaillon Zuid (2086654) in te
trekken;
2) voor het deel Medaillon ten noorden van de Oosterbosweg de
typologie te wijzigen van 'Parkbuurten' naar 'Bebouwingslinten'
respectievelijk 'Moderne woonwijken';
3) voor het deel Medaillon ten zuiden van de Oosterbosweg de nieuwe
ontwikkelcriteria 'De Landerijen' en 'Het Buitenleven' vast te stellen;
4) de gewijzigde welstandsnota vast te stellen.

Agendanummer
D02

Onderwerp

Voorstel (zaak)

2198066 - Verordening
rechtspositie wethouders, raadsen commissieleden 2015, 1e
wijziging

De Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
2015, 1e wijziging vast te stellen.

Vastgesteld

Vastgesteld

Stemmende
leden: 36.
Met algemene
stemmen
vastgesteld.

leden: 36.
Met algemene
stemmen
vastgesteld.
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Agendanummer
D03

Onderwerp

2204777 - Motie vreemd: AED’s

Voorstel (zaak)

Draagt het college op aan het dossier dat bij de formatie op tafel
komt te liggen, een voorstel toe te voegen voor een stedelijk AED
netwerk In Hengelo,



De voorzitter vraagt namen de heer Kok aandacht voor het verslag van de Regioraad.



De voorzitter sluit de vergadering om 23.37 uur.

Resultaat
vergadering

Verworpen

30 januari 2018
Opmerkingen uit de
vergadering

Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 15 voor van
ProHengelo,
BurgerBelangen,
LokaalHengelo,
ChristenUnie en
Groep Muller en
21 tegen wordt de
motie verworpen.
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