BESLUITENLIJST

16 januari 2018

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 16 januari 2018 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg, G. Knegt (agendapunt D02)
Griffier: G.J. Eeftink
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, M.A. van Rossum, mevrouw M.B.
Rouwet-Smits, mevrouw H. Steen-Klok, mevrouw K. Veneberg, G.J.J. Vennegoor, J.H. Vis, B.C. van Wakeren, W. Wiertsema, I. Yikilmaz.
Afwezig is lid/zijn de leden: B.J. van Veen (m.k.), W.A. Winter (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 Veen en de heer Winter.

A02

Vaststelling agenda
De raad neemt het advies van het presidium over voor vanavond in te stemmen met de volgende volgorde van behandeling van de agenda:
Eerst de agendapunten A03 tot en met agendapunt D1 Eindafrekening fractievergoeding te behandelen;
Vervolgens de moties vreemd te agenderen en te behandelen, en te nummeren als D03 t/4 D05;
Als laatste agendapunt (eerst besloten, dan openbaar) agendapunt D02, de herbenoeming van bgm. Schelberg te agenderen, zodat daarna de
raadsvergadering kan worden gesloten.
De agenda wordt aldus vastgesteld.

A03

Vragenkwartier (zie art. 46 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad
1. Vragen van de heer W. Mulder (BurgerBelangen) inzake de ontwikkelingen van Oyfo, beantwoord door wethouder Bruggink.
2. Vragen van mevrouw Doornbos (BurgerBelangen) ook namens de PvdA over de bezorging van het Hengelo’s Weekblad, beantwoord door burgemeester
Schelberg
3. Vragen van de heer V. Mulder (SP) inzake de situatie Siemens, beantwoord door burgemeester Schelberg.
4. Vragen van de heer Janssen (Lokaal-Hengelo) over het Waterorgel, beantwoord door wethouder Elferink.
5. Vragen van de heer V. Mulder (SP) inzake de veiligheid in verband met - en onrust over en de dreiging van een mogelijk ongeluk met - de kerncentrale en
splijtstofstavenproductie in Lingen Duitsland beantwoord door burgemeester Schelberg.

A04

Bestuurlijke actualiteiten (van het college)
Geen.
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VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Agendanummer
D03

Agendanummer
D04

Onderwerp
2190280 - Eindafrekening
fractieondersteuning 2016

Voorstel (zaak)
De eindafrekening 2016 vast te stellen.

Onderwerp
2200050 - Motie vreemd: Protest tegen
verhoging parkeertarieven ZGT

Voorstel (zaak)
Verzoekt het college:
• Bovenstaande opvatting en bijbehorende overwegingen over te brengen
naar de directie van ZGT;
• De directie van ZGT te vragen de maatregel betreffende de verhoging van
de parkeertarieven terug te draaien;
• Deze motie onder de aandacht te brengen van alle colleges en
gemeenteraden in het verzorgingsgebied van ZGT.

Onderwerp
2200041 - Motie vreemd: Groene
Bouwplaats Hengelo

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:

-

Te komen met een concreet projectplan hoe we in Hengelo op een
bouwlocatie in de binnenstad (stadskantoor, marktplein) overlast als
fijnstof, stank, geluid en horizonvervuiling kunnen verminderen voor de
Hengelose bezoekers en omwonenden en daarvoor in overleg te treden
met de Green Business Club Twente en lokale partijen (zoals ROZ en
Gildebor).

-

Hierbij nadrukkelijk voorbeelden als Happy Fences en Groene
Hekwerken mee te nemen.

-

Het projectplan en de benodigde investeringen mee te nemen in de
kadernota en deze voor te leggen aan de raad.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Aanvaard

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

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 35.
Stemverhouding:
met 3 tegen van
BurgerBelangen
en 32 voor wordt
de motie
aanvaard.
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Agendanummer
D05

Onderwerp
2200032 - Motie vreemd: Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) voor leden van
de nieuwe gemeenteraad

Voorstel (zaak)
Nodigt politieke partijen in Hengelo uit die meedoen aan de
gemeenteraadsverkiezingen om medewerking te geven aan het screenen van
aspirant-raadsleden door middel van de aanvraag van een VOG PA;

Resultaat
vergadering
Verworpen

Besluit dat de verkregen VOG PA wordt toegevoegd aan de geloofsbrieven van
nieuw te benoemen raadsleden;

16 januari 2018
Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 35.
Stemverhouding:
met 6 voor van
ProHengelo en 29
tegen wordt de
motie verworpen.

Besluit dat de gemeente Hengelo zorgt voor de uitvoering van de aanvragen
op verzoek van de politieke partijen die meedoen met de verkiezingen en dat
de gemeente Hengelo hiervan de kosten draagt.





Schorsing van 20.44 tot 20.57 uur
Start besloten vergadering 20.57 uur: Voorzitter dhr. G. Knegt.
Schorsing van 21.15 tot 21.18 uur
Vervolg openbare vergadering 21.19

Agendanummer
D02



Onderwerp
2191420 - Aanbeveling herbenoeming
burgemeester SWJG Schelberg als
burgemeester van Hengelo

Voorstel (zaak)

Resultaat
vergadering

Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering

Geen

De voorzitter sluit de vergadering om 21.23 uur.
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