BESLUITENLIJST

22 april 2020

Van de digitale vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 22 en donderdag 23 april 2020 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 den Beukel, M.S.B. Boers, mevrouw E. van der Brugh, H.E. Capelle, B. Carlak
(later), 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.F.M. 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, F. Peters, J.J.H. Rikkerink, mevrouw W. Rozema, 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, mevrouw C. van der Zweth-Maijer.
Afwezig zijn de leden: P. Rillmann (m.k.a.).
Aanwezig zijn de wethouders: G.G. Gerrits, mevrouw M.A. ten Heuw, C.F.M. Bruggink, B.G. van Wakeren

A
A01

ALGEMEEN
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Mededelingen: raadslid P. Rillmann is afwezig, het raadslid B. Carlak komt later.

A02

Vaststelling agenda
De voorzitter doet het verzoek na D05 een agendapunt toe te voegen: D06 Een ontwikkeling in de binnenstad in het kader van der Ruimtelijke Ordening.
Voorstel: na D05 vergadering schorsen en deze 23 april 2020 om 21.30 uur te vervolgen na een Technisch Beraad. Na hoofdelijke stemming (34 voor 1 tegen
(Lid Janssen) wordt de agenda vastgesteld.



Pauze van 20.05 tot 20.15 uur

A03

Vragenkwartier
De heer L.F.M. Janssen (lid Janssen) heeft vragen aangemeld over geen tijdige beantwoording schriftelijke vragen, beantwoord door burgemeester Schelberg
Mevrouw Van Wier (LokaalHengelo) heeft vragen aangemeld over de Voedselbank Midden Twente, beantwoord door wethouder Ten Heuw.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten gemeld.

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Agendanummer
D02



Onderwerp
3027735 - Kredietaanvraag
Deldenerstraat, deelgebied 1
(Geerdinksweg t/m Tuindorpstraat)

Voorstel (zaak)
Voor de realisatie van de herinrichting Deldenerstraat, deel
Geerdinksweg tot Tuindorpstraat, een uitvoeringskrediet te
voteren van € 2.200.000 excl. btw en deze te dekken uit
het Gemeentelijk Rioleringsplan (€1.420.000) en de
subsidiebijdrage van de provincie Overijssel (€780.000).

Onderwerp
3023342 - Herinrichting
Deurningerstraat

Voorstel (zaak)
Voor de voorbereiding en realisatie van de herinrichting 2e
fase Deurningerstraat een krediet te voteren van €
1.560.000 excl. btw en deze te dekken uit het GRP (€
1.101.750) en de subsidiebijdrage van de provincie
Overijssel (€ 458.250).

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden:
36.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Er vindt beraad plaats in
twee termijnen.
Stemmende leden:
36.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Er vindt beraad plaats in
twee termijnen.
Stemmende leden:
36.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Pauze van 20.58 tot 21.07 uur

Agendanummer
D03

Onderwerp
3018804 - Budgetoverheveling 2019

Voorstel (zaak)
1. De ‘reguliere’ budgetten 2019 die voldoen aan de
criteria met een totaal bedrag van € 735.498 over te
hevelen naar de begroting 2020.
2. De budgetten 2019 die voldoen aan de criteria en
reeds besluitvorming over is geweest met een
totaal bedrag van € 521.000 in 2020 te ramen en te
onttrekken uit de algemene reserve.
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Agendanummer
D04

Onderwerp
3038901 - Wijziging Verordening
Parkeerbelastingen 2020 en wijziging
Parkeerverordening

Voorstel (zaak)
Aan de raad wordt voorgesteld de volgende verordeningen
vast te stellen:
- Parkeerverordening 2020
- Verordening Parkeerbelastingen mei 2020

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden:
35. (met 1 aanwezig
raadslid werd digitaal
geen verbinding
verkregen):
Hoofdelijke stemming.
Stemverhouding: met 34
stemmen voor en 1 tegen
(Lid Janssen) vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Er vindt beraad plaats in
twee termijnen.
Stemmende leden:
36.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Aan de raad wordt voorgesteld kennis te nemen van de
volgende besluiten:
- Uitwerkingsbesluit Parkeerverordening Hengelo 2020
- Uitwerkingsbesluit Betaald Parkeren mei 2020
Agendanummer
D05



Onderwerp
3026395 - Vaststellingsovereenkomst
Berflo Es

Voorstel (zaak)
In te stemmen met de bij dit besluit behorende
Vaststellingsovereenkomst

22 april 2020

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

De vergadering is geschorst om 22.24 uur
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Vervolg raadsvergadering op 23 april 2020 om 21.50 uur.
Afwezig zijn de leden: I. Cetinkaya, L.F.M. Janssen, mevrouw B.J.M. Schoemaker (allen m.k.a.)



Schorsing van 22.41 tot 23.08 uur

Agendanummer
D06



Onderwerp
3054424 - Ontwikkelingen
binnenstad in kader van de
Ruimtelijke Ordening

Voorstel (zaak)

1. een voorbereidingsbesluit te nemen voor het
gebied dat is aangegeven op de bij dit besluit
behorende verbeelding met identificatienummer
NL.IMRO.0164.VB0018-0301 , getekend op de
ondergrond NL.IMRO.0164.VB0018.dgn;
2.te bepalen dat het verboden is om het gebruik van
gronden en bouwwerken zodanig te wijzigen dat dit
ertoe leidt dat één of meer nieuwe woningen gebouwd
(kunnen) worden binnen het besluitgebied waarvoor
dit voorbereidingsbesluit geldt;
3. te bepalen dat onder 'wonen' in de zin van dit
voorbereidingsbesluit elke vorm van bewoning wordt
verstaan;
4. te bepalen dat het college van burgemeester en
wethouders met een omgevingsvergunning kan
afwijken van het verbod zoals bedoeld onder 2, indien
de voorgenomen wijziging niet in strijd is met het op
dit voorbereidingsbesluit volgend
ontwerpbestemmingsplan;
5. te bepalen dat dit voorbereidingsbesluit in werking
treedt op de dag nadat het raadsbesluit is genomen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering

Er vindt beraad plaats in
twee termijnen.
Stemmende leden:
33.
Hoofdelijke stemming.
Stemverhouding: met
29 stemmen voor en 4
tegen (PvdA en PVV)
vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.26 uur.
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