BESLUITENLIJST

11 juni 2019

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 11 juni 2019 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, 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, S.M. Janssen, mevrouw
A.B.E.G. Kemperink, H. Koetsveld, mevrouw M.G.F. Luttikholt, mevrouw E.M. Mooijman (later) , mevrouw B.F.M. Morskieft, V.H. Mulder, Mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw, F.
Peters, J.J.H. Rikkerink, P. Rillmann, mevrouw W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker-Olde Olthof, J. Scholten, J.H. van der Sleen, mevrouw S. van Wier-Koca, G.J.J.
Vennegoor, W. Wiertsema, I. Yikilmaz, mevrouw C. van der Zweth-Maijer.
Afwezig is lid/zijn de leden: mevrouw H.S. Steen-Klok m.k.
Aanwezig zijn de wethouders: C.F.M. Bruggink, G.G. Gerrits, mevrouw M.A. ten Heuw, B.G. van Wakeren
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: mevrouw Steen-Klok is afwezig, mevrouw Mooijman komt later.
Deze raadsvergadering is voorlopig de laatste voor de heer Scholten, de vervangingstermijn loopt tot 18 juni.

A02

Vaststelling agenda
De heer Evers (GroenLinks) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan ‘Verbod oplaten wensballonnen en gebruik plastic confetti’, op te nemen als
agendapunt D05.
Ten behoeve van agendapunt D04 ‘Herbenoeming lid Raad van Toezicht OSG Hengelo’ benoemt de voorzitter tot leden van de Stemcommissie de heer
Janssen, mevrouw Morskieft en de heer Scholten (tevens voorzitter).
De voorzitter stelt voor om A04 voor A03 te behandelen omdat het over hetzelfde onderwerp gaat.
Aldus wordt de gewijzigde agenda vastgesteld.
 Om 19.37 uur voegt mevrouw Mooijman (GroenLinks) zich bij de vergadering.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Wethouder Van Wakeren doet een mededeling over de invulling van het Marktplein.
Mevrouw Luttikholt meldt, als voorzitter van het presidium, dat eerder vanavond in het presidium is besloten tot een Politieke Markt over het Marktplein op
26 juni 2019 van 19.00 tot 20.30 uur.

A03

Vragenkwartier
De aangekondigde vragen over het Marktplein/Hijschkamer van GroenLinks en BurgerBelangen zijn met de mededeling van de wethouder beantwoord.
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VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01-A01

Onderwerp
Amendement Zienswijze voor het
Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Voorstel (zaak)
Besluit:
De tekst van de zienswijze, als bedoeld onder 1 sub G van het dictum van het
besluit, als volgt uit te breiden:
Artikel 15, lid 2 van het BBV bepaalt, dat in de paragraaf verbonden partijen
gegevens moeten worden opgenomen omtrent de omvang van eigen en
vreemd vermogen, het financiële resultaat van de verbonden partij en
eventuele risico’s voor de financiële positie van de deelnemer, in dit geval
OLCT. Wij begrijpen, dat Crematoria BV concurrentiegevoelige informatie niet
openbaar wil maken. Wij kunnen echter niet oordelen over de jaarstukken van
OLCT als er geen beeld geschetst wordt van de ontwikkelingen en risico’s in de
BV. Wij vragen u om de ontwikkelingen en risico’s van de verbonden partij
Crematoria BV in de paragraaf verbonden partijen van zowel begroting als
jaarstukken op te nemen met uitsluiting van de concurrentiegevoelige
informatie. Deze concurrentiegevoelige informatie wordt besloten ter inzage te
gelegd aan de raadsleden van de aangesloten gemeenten.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 35.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aanvaard.
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 De heer Fiechter (VVD) verlaat om 19.48 de vergadering en keert om 19.51 uur terug.
Agendanummer
C01

Onderwerp
2376619 - Concept-Jaarstukken
Gemeenschappelijke Regelingen 2019

Voorstel (zaak)
De raad besluit:
1.
a. geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2018 en de concept
programmabegroting 2020 van de Regio Twente
b. geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2018 en de
ontwerpbegroting 2020 van de Veiligheidsregio Twente
c. geen zienswijze in te dienen op het voorlopig jaarverslag 2018 de
ontwerpbegroting 2020 van het Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente
d. geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2018 en de primitieve
begroting 2020 van de Stadsbank Oost-Nederland
e. geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2018 en de grondexploitatie
2019 van het Regionaal Bedrijventerrein Twente
f. geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2018 en concept begroting
2020 van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
g. wel een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2018 en de
ontwerpbegroting 2020 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente.

Resultaat
vergadering

Gewijzigd
vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 35.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
geamendeerd
vastgesteld.

2. De betrokken besturen van de gemeenschappelijke regelingen te
informeren middels een uitgaande brief
over de inhoud van dit besluit.
3. De betrokken besturen van de gemeenschappelijke regelingen, middels de
uitgaande brief, de uitgevoerde QuickScan vanuit de Rekenkamercommissies
aan te bieden en de besturen te verzoeken om op de inhoudelijk gemaakte
opmerkingen te reageren naar de betrokken gemeenteraden.

Agendanummer
D01

Onderwerp
2338764 - Verordening
fractieondersteuning 2019

Voorstel (zaak)
De verordening fractieondersteuning 2019 vast te stellen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aangenomen.
Stemverklaring
van de heer Van
Grouw (SP)
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Agendanummer
D02

Agendanummer
D03



Onderwerp
2357136 - Wijzigen huidige ontsluiting
appartementen Beuckschool aan Mr.
P.J. Troelstrastraat

Voorstel (zaak)
De ingreep in de hoofdgroenstructuur toe te staan ten behoeve van de aanleg
van een nieuwe uitwegconstructie aan de Achterhoekse Molenweg.

Onderwerp
2371536 - Uitvoeringskrediet
herinrichting Deldenerstraat vanaf
Langestraat t/m kruising Bornsestraat
en Oldenzaalsestraat

Voorstel (zaak)
De raad besluit:
1. Kennis te nemen van het voorlopig ontwerp voor de reconstructie van de
Deldenerstraat vanaf de Langestraat tot en met de kruising Bornsestraat/
Oldenzaalsestraat
2. Een krediet van € 1.405.850,= beschikbaar te stellen voor de uitvoering
van de reconstructie van de Deldenerstraat vanaf de Langestraat tot en met
de kruising Bornsestraat/ Oldenzaalsestraat
3. Dit uitvoeringskrediet te dekken door:
- een bijdrage van € € 966.850,= uit de voorziening riolering
- een bijdrage van € 354.000,= uit het budget binnenstad
- een bijdrage van € 85.000,= uit het vervangingsbudget VRI

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 2 stemmen
tegen van
GroenLinks en 34
stemmen voor
aangenomen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 32 stemmen
voor en 3 tegen
aangenomen.

De leden van de stemcommissie en de griffier verlaten de vergadering om 20.18 uur en keren om 20.23 uur terug.

Agendanummer
D04

Onderwerp
2386335 - Herbenoeming lid Raad van
Toezicht OSG

Voorstel (zaak)
De Raad besluit mevrouw E.W. de Groot her te benoemen tot lid van de raad
van toezicht van de OSG per 10 juni 2019 op grond van artikel 5.7 van het
convenant tussen gemeente en OSG.
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Agendanummer
D05



Onderwerp
Motie vreemd: Verbod oplaten
Ballonnen en gebruik plastic confetti

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:

●

het verbod op het oplaten van (wens)ballonnen en gebruik van plastic
confetti mee te nemen in het evenementenvergunningenbeleid;

●

de raad te informeren over de manier waarop het verbod bekend gemaakt
wordt en dit onderwerp een integraal onderdeel te laten zijn van
campagnes rondom het tegengaan van (zwerf)afval.

●

Om met bedrijven en verenigingen in gesprek te gaan om samen na te
denken over milieuvriendelijke alternatieven.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Schorsing van
20.28 tot 20.33
uur.
Stemverhouding:
met 12 stemmen
tegen van PvdA,
VVD, CDA en PVV
en 24 voor wordt
de motie
aanvaard.
Stemverklaringen
van de heer Ten
Barge (D66), de
heer Fiechter
(VVD) en de heer
Yikilmaz (PvdA)

De voorzitter sluit de vergadering om 20.37 uur.
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