BESLUITENLIJST

3 juli 2018

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 18 juli 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, 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, G.J.P. Megelink, mevrouw E.M. Mooijman, mevrouw B.F.M. Morskieft, V.H. Mulder, Mevrouw J.M. NijhofLeeuw, F. Peters, P. Rillmann, 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.
Afwezig is lid/zijn de leden: n.v.t.
Aanwezig zijn de wethouders: C.F.M. Bruggink, G.G. Gerrits, mevrouw M.A. ten Heuw, B.J. 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: De voorzitter meldt dat in de pauze en na afloop van de vergadering het Virtual reality bedrijf Easysee een demonstratie komt geven waarbij je
door het decor kunt lopen van de theatervoorstelling STORK.

A02

Vaststelling agenda
De heer Wiertsema (ProHengelo) kondigt een amendement Verordening Jeugdhulp 2e wijziging aan bij agendapunt C01.
Mevrouw Steen (CDA) kondigt aan een motie vreemd 'Parkeermeter sluit tegelijk met winkel' in te dienen, welke als agendapunt D02 wordt toegevoegd.
Mevrouw Morskieft (CDA) kondigt aan een motie vreemd 'Slimme lantaarnpalen ' in te dienen, welke als agendapunt D03 wordt toegevoegd.
Mevrouw Nijhof (PVV) kondigt aan een motie vreemd 'Slimme lantaarnpalen' in te dienen, welke als agendapunt D04 wordt toegevoegd.
Mevrouw Nijhof (PVV) kondigt aan een motie vreemd 'Fraudebestrijding en re-integratie' in te dienen, welke als agendapunt D05 wordt toegevoegd.
Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.

A03

A04

Vragenkwartier

1. Vragen van mevrouw Van Wier (LokaalHengelo) inzake verkeersveiligheid tijdens het uitgaan, beantwoord door wethouder Gerrits.
2. Vragen van de heer Evers (GroenLinks) inzake de brand bij Twence, beantwoord door burgemeester Schelberg.
3. Vragen van mevrouw Nijhof (PVV) inzake FC Twente, beantwoord door wethouder Bruggink.
Bestuurlijke actualiteiten (van het college)
Geen.

Pagina 1 van 4

B

Agendanummer
B01

C

3 juli 2018

HAMERSTUKKEN

Onderwerp
2258081 - Voornemen sluiting scholen
OBS De Timp en Drienermarke

Voorstel (zaak)
- basisscholen De Timp en Drienermarke niet over te nemen van Stichting
scholengroep Primato
- dit middels de bijgevoegde antwoordbrief mee te delen aan de Stichting
scholengroep Primato

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aangenomen.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 26 stemmen
voor van
LokaalHengelo,
GroenLink, SP,
ProHengelo, VVD,
D66 en
ChristenUnie en
7 stemmen tegen
is de motie
aanvaard.

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01-A01

Onderwerp
Amendement Verordening Jeugdhulp 2e
wijziging

Voorstel (zaak)

Wijzigt de verordening als volgt:
Bij artikel 1.4
In lid 3 wordt het woord ‘ter kennisname’ vervangen door ‘ ter
beoordeling’.
In lid 4 wordt na het woord ‘verlenging’ de volgende zin
geschrapt ‘van de bekostiging van een individuele voorziening’
en daarvoor in de plaats toegevoegd ‘en/of aanpassing van de
inzet en bekostiging van een individuele voorziening op basis
van het verkregen behandelplan, waar nodig..’
Het nieuwe artikel 1.4. luidt dan:
Artikel 1.4. Toegang jeugdhulp via huisarts, jeugdarts of
medisch specialist
1.

2.

3.

Het college draagt zorg voor de inzet van jeugdhulp na een
verwijzing door de huisarts, medisch specialist en jeugdarts
naar een gecontracteerde jeugdhulpaanbieder voor een
individuele voorziening.
De huisarts, medisch specialist en jeugdarts die een jeugdige of
zijn ouders behandelen, stellen het college in kennis van hun
verwijzing naar een individuele voorziening. Het college stelt
vervolgens de huisarts, medisch specialist en jeugdarts op de
hoogte van de in te zetten zorg door de aanbieder.
De gecontracteerde jeugdhulpaanbieder maakt een
behandelplan op basis van de overeengekomen contractafspraken voor een individuele voorziening en dient dit plan in
bij het college ter beoordeling en bekostiging.
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4.

Agendanummer
C01

D

Onderwerp
2231389 - Definitieve Verordening
Jeugdhulp 2e wijziging

Het college beslist over de verlenging en/of aanpassing van de
inzet en bekostiging van een individuele voorziening op basis
van het verkregen behandelplan, waar nodig met in achtneming
van de artikelen 2.1 t/m 2.6 van deze verordening.

Voorstel (zaak)
de Verordening Jeugdhulp gemeente Hengelo 2e wijziging vast te stellen

Resultaat
vergadering
Gewijzigd
vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 8 stemmen
tegen van
BurgerBelangen,
PvdA,
ChristenUnie en
PVV en 29
stemmen voor,
aangenomen.
Stemverklaring
van de mevrouw
Mooijman.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Schorsing van
21.19 tot 21.53
uur.
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met 13 stemmen
tegen van VVD,
CDA, GroenLinks
en PvdA (1) en
24 stemmen
voor,
aangenomen.

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Onderwerp
2255103 - Inleidend Verzoek
Referendum over Afvalbeleid

Voorstel (zaak)
1) het inleidend verzoek tot het houden van een referendum over afvalbeleid/omgekeerd inzamelen in te willigen.
2) om het bepalen van een datum voor het referendum, indien is voldaan aan
de voorwaarden genoemd in artikel 7lid 2, 3, 4 en 5 van de
referendumverordening, expliciet aan het college over te laten.
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Stemverklaring
van de heer
Yikilmaz.

Agendanummer
D02

Agendanummer
D04



Onderwerp
2261917 - Motie vreemd: Parkeermeter
sluit tegelijk met winkel

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
1. het parkeerplan voor de binnenstad z.s.m. doch uiterlijk 1 september 2018
aan te bieden aan de Raad;
2. het parkeerplan en de voorstellen met financiële gevolgen opnemen in de
begroting 2019;
3. bij deze voorstellen ook aan te geven wat de effecten zijn van:
A.
het aanpassen van de betaald parkeertijd van 19.00 naar 18.00 uur
B.
het beëindigen van het betaald parkeren op donderdag(koop)avond
C.
het aanpassen van de betaald parkeertijd van 19.00 naar 17.00 uur
gedurende de hele week m.u.v. de zondag (is reeds gratis).

Onderwerp
2261926 - Motie vreemd: Voedselbank

Voorstel (zaak)
Besluiten het college op te dragen
- In contact te treden met de minister om ontheffing voor het zuivelprobleem
te krijgen;
- De bijdrage aan de voedselbank jaarlijks te verhogen met €10.000, zodat
gezinnen met kinderen voorzien kunnen worden van een stukje fruit;
- Dit te dekken uit het armoede beleid en indien nodig zaken die niet onder
de eerste levensbehoefte vallen te verminderen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37
Stemverhouding:
met 12 stemmen
voor van CDA,
BurgerBelangen,
LokaalHengelo en
PVV en 25
stemmen tegen is
de motie
verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37
Stemverhouding:
met 9 stemmen
voor van CDA,
LokaalHengelo en
PVV en 28
stemmen tegen is
de motie
verworpen.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.11 uur.
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