12 juni 2018

BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 12 juni 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 (later), 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: geen
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 Elferink (CDA) komt later.

A02

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
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De



De voorzitter benoemt tot leden van de stemcommissie: mevrouw Mooijman (GroenLinks), de heer Daals (BurgerBelangen) en de heer Rikkerink (VVD),
tevens voorzitter.
De stembriefjes worden uitgereikt, waarbij de voorzitter de stemprocedure toelicht.
De ingevulde stembriefjes worden verzameld, waarna de griffier, vergezeld door de leden van de commissie de zaal verlaat.
De heer Elferink voegt zich om 19.51 uur bij de vergadering.
De vergadering wordt van 19.53 tot 20.02 uur geschorst.






Agendanummer
A03

heer
heer
heer
heer

Wiertsema verklaart namens de fractie van Pro Hengelo de heer B.G. van Wakeren voor te dragen als wethouder.
Fiechter verklaart namens de fractie van de VVD de heer G.G. Gerrits voor te dragen als wethouder.
Van Grouw verklaart namens de fractie van SP mevrouw M.A. ten Heuw voor te dragen als wethouder.
Ten Barge verklaart namens de fractie van D66 de heer C.F.M. Bruggink voor te dragen als wethouder.

Onderwerp
2228794 - Benoeming wethouders
raadsperiode 2018-2022

Voorstel (zaak)
De heer B.G. van Wakeren voor een tijdsbestedingsnorm van 1,0 fte, op
grond van artikel 35 van de Gemeentewet, te benoemen als wethouder.
De heer G.G. Gerrits voor een tijdsbestedingsnorm van 1,0 fte, op grond

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
De voorzitter van
de
stemcommissie
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verklaart dat er
37 geldige
stemmen zijn
uitgebracht, alle
stemmen voor en
geen stem tegen,
en adviseert tot
benoeming over
te gaan.

van artikel 35 van de Gemeentewet, te benoemen als wethouder.
Mevrouw M.A. ten Heuw voor een tijdsbestedingsnorm van 1,0 fte, op
grond van artikel 35 van de Gemeentewet, te benoemen als wethouder.
De heer C.F.M. Bruggink voor een tijdsbestedingsnorm van 1,0 fte, op
grond van artikel 35 van de Gemeentewet, te benoemen als wethouder en
daarbij, op grond van artikel 36a Lid 2 van de Gemeentewet, ontheffing te
verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor de periode van één
jaar.

De vier benoemde wethouders geven aan hun benoeming te accepteren en leggen de belofte af.
De voorzitter benoemt de commissie Geloofsbrieven raadsleden en Fractievertegenwoordigers: de heer Boers (VVD), mevrouw Luttikholt (PvdA) en mevrouw
Nijhof (PVV), tevens voorzitter. De commissie verlaat in gezelschap van de griffier de vergadering.
Schorsing van 20.07 tot 20.25 uur.
De commissie en griffier keren terug in de vergadering.

Agendanummer
A04

Agendanummer
A05

Onderwerp
2228818 - Toelating nieuwe raadsleden
2018-2022

Voorstel (zaak)
De heer G.J.J. (Gerard) Vennegoor (SP) en de dames C. (Cynthia) van der
Zweth-Maijer (VVD) en A.B.E.G. (Anoesjka) Kemperink (ProHengelo) toe te
laten als nieuwe raadsleden.

Onderwerp
2249016 - Benoeming
fractievertegenwoordigers 2018-2022
voor D66 en VVD

Voorstel (zaak)
Om de volgende personen te benoemen tot fractievertegenwoordiger voor de
raadsperiode 2018-2022:
1. Mevr. Hanneke Fens
(VVD)
2. Dhr. Bastiaan van het Reve (VVD)
3. Dhr. Rik Oude Munnink
(D66)
4. Dhr. Sebastiaan van der Pal (D66)

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
De voorzitter van
de commissie
Geloofsbrieven
raadsleden verklaart geen redenen te hebben
gevonden die
benoeming in de
weg staan, en
adviseert tot benoeming over te
gaan.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
De voorzitter van
de commissie
Geloofsbrieven
Fractievertegenwoordigers verklaart geen redenen te hebben
gevonden die
benoeming in de
weg staan, en
adviseert tot benoeming over te
gaan.
Pagina 2 van 3

12 juni 2018


De benoemde raadsleden en fractieleden leggen de belofte af, en de heer Vennegoor legt de eed af.



De voorzitter sluit de vergadering om 20.35 uur.
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