24 november 2021
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 24 november 2021 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, 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, , mevrouw J.M.M. Freriksen, F. van Grouw, mevrouw M.J.J.T. Huis in ’t Veld, L. Janssen, 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. 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 en mevrouw C. van der Zweth-Maijer
Afwezig zijn de leden: J. Evers, O.J. Fiechter en R.H. Oude Munnink
Aanwezig zijn de wethouders: C.F.M. Bruggink, G.G. Gerrits, mevrouw M.A. ten Heuw, B.G. van Wakeren

A
A01

ALGEMEEN
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Mededelingen: J. Evers, O. Fiechter en R. Oude Munnink zijn afwezig. B. Carlak is later.

A02

Vaststelling agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
Mevrouw E. Mooijman (GroenLinks) heeft vragen aangemeld over de ‘Sinterklaasintocht’, beantwoord door burgemeester Schelberg.
De heer V. Mulder (SP) heeft vragen aangemeld over het ‘Instellen van een regulier overleg tussen vertegenwoordigers van bewoners en industrie Hengelo
Zuid’, beantwoord door burgemeester Schelberg.
Mevrouw H. Steen (CDA) heeft vragen aangemeld over de ‘Bejegening van Hengelose initiatiefnemers door de gemeente in tijden van crisis en opbouw’,
beantwoord door wethouder Van Wakeren.
 De heer B. Carlak voegt zich om 19.42 uur bij de vergadering.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Wethouder Ten Heuw brengt verslag uit over de uitvoering van de motie voedselbank, aangenomen in de raadsvergadering van 10 november 2021.
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B

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

Onderwerp
3307234 - Bestemmingsplan Broek,
Noordrand en beeldkwaliteitplan Hengelo
Broek Noord, Aan het tuinpad

Voorstel (zaak)
A.
1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals
opgenomen in de 'Nota zienswijzen - Ontwerp bestemmingsplan
Broek, Noordrand en ontwerp beeldkwaliteitplan Hengelo Broek
Noord,
Aan het tuinpad', dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. in het ontwerp bestemmingsplan Broek, Noordrand de
wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn opgenomen in de
'Staat van wijzigingen - Bestemmingsplan Broek, Noordrand', dat
deel uitmaakt van dit besluit;
3. het bestemmingsplan Broek, Noordrand (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0138-0301, getekend op de
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0138.dgn) gewijzigd vast te stellen;
4. na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Broek,
Noordrand, Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te
verzoeken het besluit eerder dan zes weken na vaststelling
bekend te mogen maken;
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
Broek, Noordrand;
6. het beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het tuinpad
gewijzigd vast te stellen;
7. de welstandsnota te wijzigen door in paragraaf 3.9 het
beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan het tuinpad op te
nemen in de lijst van vastgestelde plannen en de kaarten hierop
aan te passen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

B.
Na gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Broek,
Noordrand en het beeldkwaliteitplan Hengelo Broek Noord, Aan
het tuinpad de indieners van de zienswijzen op de hoogte te
brengen van het besluit van de raad.
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C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT
 De vergadering wordt geschorst van 20.56 tot 21.09 uur.

Agendanummer
C01-M01

Onderwerp
3341940 - Motie inz. Woontoren niet
naast de oude begraafplaats

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
• Om te onderzoeken of de 40 meter hoge woontoren verplaatst
kan worden naar de Bornsestraat of naar een andere alternatieve
locatie en hier met de projectontwikkelaar over in gesprek te
gaan;
• De raad hierover binnen drie maanden te informeren.

C01-M02

3341929 - Motie Bescherming groen op
de oude begraafplaats aan de
Bornsestraat in Hengelo

C01

3220419 - Bestemmingsplan
Vooroorlogse Wijken omgeving
Heemafterrein-Bornsestraat

Draagt het college op:
- Alles in het werk te stellen om te voorkomen dat schade ontstaat
aan bomen en planten op de oude begraafplaats aan de
Bornsestraat als gevolg van bouwactiviteiten en bebouwing op het
naastgelegen plangebied Heemafterrein - Bornsestraat.
1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals
opgenomen in de “Nota beantwoording zienswijzen ontwerp
bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving HeemafterreinBornsestraat”, dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. in het ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken
omgeving Heemafterrein-Bornsestraat de wijzigingen aan te
brengen, zoals deze zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen
bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving HeemafterreinBornsestraat", dat deel uitmaakt van dit besluit;
3. het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken omgeving
Heemafterrein-Bornsestraat (met identificatienummer
NL.IMRO.0164.BP0147-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0147.dgn) gewijzigd vast te stellen;
4. na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan
Vooroorlogse Wijken omgeving Heemafterrein-Bornsestraat,
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te verzoeken het
besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen
maken;
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
Vooroorlogse Wijken omgeving Heemafterrein-Bornsestraat

Resultaat
vergadering
Verworpen

Aanvaard

Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
25 stemmen tegen en
9 stemmen voor
(LokaalHengelo, PvdA, PVV,
lid Janssen, lid Huis in 't
Veld en lid Capelle)
verworpen.
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
aanvaard.
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemverklaringen: M. Huis
in 't Veld (lid Huis in 't Veld),
W. Wiertsema (ProHengelo),
I. Yikilmaz (PvdA), J. Nijhof
(PVV) en H. Daals
(BurgerBelangen).
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D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Onderwerp
3310147 - 4e wijziging Algemene
plaatselijke verordening 2019 (APV 2019)

Voorstel (zaak)
De Verordening tot wijziging Algemene plaatselijke verordening
2019 (4e wijziging) vaststellen.

D02

3322083 - Zienswijzen Openbaar Lichaam
Gezondheid Twente

Vastgesteld

D03

3325829 - 4e verzamelwijziging
beleidsbegroting 2021

- geen zienswijze in te dienen op de twee voorgestelde
begrotingswijzigingen 2022, Public Health Jeugd en Prenataal
huisbezoek.
- geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken ten aanzien van
het voorgenomen lidmaatschap van het Recreatieschap Twente
aan het WSGO.
- het dagelijks bestuur van het Openbaar Lichaam Gezondheid
middels bijgevoegde uitgaande brief te informeren over dit besluit.
De 4e wijziging van de Beleidsbegroting 2021 vast te stellen.

D04

3338832 - Vaststellen subsidieplafonds
voor de tijdelijke subsidieregelingen
bijdrage ondersteuning controle op
corona

- voor de tijdelijke Subsidieregeling Bijdrage ondersteuning
naleving controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) voor
ondernemers een subsidieplafond van €125.000 vast te stellen
- voor de tijdelijke subsidieregeling Bijdrage ondersteuning
naleving controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) voor sport en
cultuur een subsidieplafond van €50.000 vast te stellen
- de begrotingswijziging controle CTB vast te stellen

Vastgesteld

Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

 De voorzitter sluit de vergadering om 21.32 uur.
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