BESLUITENLIJST

25 juni 2019

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 25 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,
I. Cetinkaya , J.M.J. Daals, M.J.H. Elferink, J. Evers (later), 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 (later), H. Koetsveld, mevrouw M.G.F. Luttikholt, mevrouw E.M. Mooijman, mevrouw B.F.M. Morskieft, V.H. Mulder, Mevrouw J.M. NijhofLeeuw, F. Peters, J.J.H. Rikkerink, P. Rillmann, mevrouw W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker-Olde Olthof, 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: B. Carlak, G. Megelink en mevrouw H.S. Steen-Klok (allen 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: de heren Carlak en Megelink en mevrouw Steen-Klok zijn afwezig, de heer Evers en mevrouw Kemperink komen later.

A02

Vaststelling agenda
Mevrouw Van den Beukel (ChristenUnie) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan ‘Tegengaan lachgasgebruik’, op te nemen als agendapunt D05.
De voorzitter stelt voor om D05 voor D04 te behandelen omdat dit een besloten deel van de vergadering is.
Aldus wordt de gewijzigde agenda vastgesteld.
 Om 19.32 uur voegt de heer Evers (GroenLinks) zich bij de vergadering.
 Om 19.34 uur voegt mevrouw Kemperink (ProHengelo) zich bij de vergadering.

A03

Vragenkwartier
1. Vragen van de heer Akfidan (CDA) over ontwikkelingen in de binnenstad, beantwoord door wethouder Van Wakeren.
2. Vragen van de heer Ten Barge (D66) over de overlast van de processierups, beantwoord door wethouder Ten Heuw.
3. Vragen van de heer Evers (GroenLinks) over het verbranden van GFT-afval, beantwoord door wethouder Van Wakeren.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
De bestuurlijke actualiteit van wethouder Ten Heuw over de aanpak Eikenprocessierups is besproken bij A03-2.
Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

Agendanummer
B02

Agendanummer
B03

Onderwerp
2358670 - Herziening Grondexploitaties
2019

Voorstel (zaak)
1. De per 1 januari 2019 herziene grondexploitaties en de daarmee
samenhangende herziening van de reserve grondexploitaties vast te stellen.
2. Ten laste van de reserve grondexploitaties een voorziening te treffen van €
75.402.367 om de tekorten van de grondexploitaties af te dekken. Bij de
herziening van 2018 bedroeg de voorziening € 72.391.772.
3. Ten laste van de reserve grondexploitaties een voorziening te treffen van €
15.643.092 om de tekorten van de "Materiële Vaste Activa" af te dekken. Bij
de herziening van 2018 bedroeg de voorziening € 16.196.539.
4. Uit de reserve Ruimtelijke Kwaliteit Binnenstad € 500.000 te storten ten
gunst van de reserve grondexploitaties om de nadelen in de grondexploitatie
Lange Wemen voor een aan- en verkoop op te kunnen vangen.
5. Uit de Reserve decentralisatie voor Hart van Zuid gereserveerde middelen
uit ISV € 343.000 te storten ten gunste van complex 711 voor de
positionering, communicatie en marketing van Hart van Zuid.

Onderwerp
2357082 - Vaststellen bestemmingsplan
Buitengebied, Rotersweg 23

Voorstel (zaak)
De raad wordt voorgesteld om:

Onderwerp
2382109 - Verzoek opneming in het
Plan van Scholen 2020-2022
ExpeditieWijz

Voorstel (zaak)
1. een plan van nieuwe scholen basisonderwijs vast te stellen ex artikel 74 van
de Wet op het primair onderwijs voor de periode 2020-2022;
2. in het plan op te nemen de door de Stichting Expeditiewijz verlangde
basisschool op algemeen bijzondere grondslag;
3. de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OC&W) en de
aanvrager van het besluit op de hoogte stellen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 33.
Mevrouw
Mooijman was
afwezig tijdens de
stemming.
Met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 33.
Mevrouw
Mooijman was
afwezig tijdens de
stemming.
Met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 33.
Mevrouw
Mooijman was
afwezig tijdens de
stemming.
Met algemene
stemmen
vastgesteld.

1. het bestemmingsplan Buitengebied, Rotersweg 23 (met identificatienummer
NL.IMRO.0164.BP0124-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0124.dgn) vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
Buitengebied, Rotersweg 23.
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Agendanummer
B04

Agendanummer
B05

Onderwerp
2370697 - Eerste Beleidsrapportage
2019

Voorstel (zaak)
De raad besluit:
1. in te stemmen met de Eerste Beleidsrapportage 2019;
2. de begroting 2019 te wijzigen op basis van het overzicht financiële
afwijkingen
3. in te stemmen met de volgende in de begrotingswijziging opgenomen
mutaties in de reserves:
a. Onttrekking Reserve Bodemsanering voor € 50.000
b. Lagere onttrekking aan de Reserve Onderwijshuisvesting voor € 17.176
c. Onttrekking Algemene Reserve voor € 2.452.761

Onderwerp
2361614 - Omgevingsvisie
Buitengebied: vaststellen kader en
thema’s

Voorstel (zaak)
1. Het Kader voor de omgevingsvisie Buitengebied vast te stellen als speelveld
waarbinnen co-creatie met de samenleving in de stappen 3 (visievorming) en
4 (verdieping) van het proces kan plaatsvinden.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

25 juni 2019
Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 33.
Mevrouw
Mooijman was
afwezig tijdens de
stemming.
Met algemene
stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring
van mevrouw
Luttikholt
(PvdA)
Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 33.
Mevrouw
Mooijman was
afwezig tijdens de
stemming.
Met algemene
stemmen
vastgesteld.
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Agendanummer
B06

Onderwerp
2319912 - Vaststellen bestemmingsplan
Elisabethstraat en beeldkwaliteitsplan
Elisahof

Voorstel (zaak)
A.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

De raad voor te stellen:
1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen voor zover deze
betrekking hebben op het ontwerp bestemmingsplan, zoals opgenomen in de
“Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Elisabethstraat”, dat deel
uitmaakt van dit besluit;
2. het bestemmingsplan Elisabethstraat (met identificatienummer
NL.IMRO.0164.BP0122-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0122.dgn) vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
Elisabethstraat;
4. te verklaren dat de Crisis -en Herstelwet van toepassing is op het
bestemmingsplan Elisabethstraat.
5. het beeldkwaliteitplan Elisahof vast te stellen;
6. de welstandsnota te wijzigen door in paragraaf 3.9 het beeldkwaliteitplan
Elisahof op te nemen in de lijst van vastgestelde plannen en de kaarten hierop
aan te passen.

25 juni 2019
Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 33.
Mevrouw
Mooijman was
afwezig tijdens de
stemming.
Met algemene
stemmen
vastgesteld.

B.
na de vaststelling van het bestemmingsplan Elisabethstraat de indieners van
de zienswijzen op de hoogte te brengen van het besluit van de raad.
C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01

Onderwerp
2389021 – Jaarverslag en jaarrekening
2018 gemeente Hengelo

Voorstel (zaak)
1. De jaarstukken 2018 van de gemeente Hengelo vast te stellen en de daarin
opgenomen inhoudelijke toelichting en financiële analyses te aanvaarden als
verantwoording van het college over het gevoerde beleid en beheer in 2018;
2. Het batige resultaat te bestemmen conform het voorstel in hoofdstuk 4.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 34.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.
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Agendanummer
C02-A01

Onderwerp
2398387- Amendement: Pilot blauwe
parkeerzones centrum Hengelo

Voorstel (zaak)
Amendeert het raadsbesluit als volgt:
Beslispunt 3 aan het raadsbesluit nr. 2372598 toe te voegen dat luidt als
volgt:
3) In te stemmen met de uitvoering van een derde pilot te weten:
Een pilot met betrekking tot blauwe parkeerzones te starten op een
van de (of beide) bovengenoemde parkeerterreinen of andere geschikte
locaties en deze door te laten lopen tot eind 2020, en indien de pilot na
evaluatie succesvol blijkt te zijn, deze na 2020 te laten doorlopen.
Met het starten van deze pilot willen wij graag beslispunt 2 (Proef
klantvriendelijk handhaven) uit het raadsbesluit laten verwijderen.
En het bestaande beslispunt 3 van het raadsbesluit (In te stemmen met
bijgevoegde begrotingswijziging om deze maatregelen uit te kunnen voeren)
te vernummeren tot beslispunt 4.

Resultaat
vergadering

Verworpen

25 juni 2019
Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 34.
Stemverhouding:
6 stemmen voor
van
LokaalHengelo,
BurgerBelangen
en PVV en 28
tegen verworpen.

 Schorsing van 21.18 tot 21.38 uur
Agendanummer
C02-A02

Onderwerp
23908380 - Amendement: Versoepeling
betaald parkeren naar 17.00 uur

Voorstel (zaak)
Amendeert het raadsbesluit als volgt:
Beslispunt 1, van het raadsbesluit nr. 2372598 gewijzigd vast te stellen en wel
als volgt:
“Het parkeerplan Hengelo vast te stellen, met dien verstande dat de tijd
waarop in het Parkeerplan staat verwoord dat het betaald parkeren eindigt te
wijzigen naar 17.00 uur van maandag tot en met zaterdag”.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34.
Stemverhouding:
met 9 stemmen
voor van CDA,
PVV,
BurgerBelangen
en LokaalHengelo
en 25 tegen
verworpen.

 Schorsing van 22.17 tot 22.18 uur
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Agendanummer
C02

Onderwerp
2372598 – Parkeerplan Hengelo

Voorstel (zaak)
De raad wordt voorgesteld om:

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

1. Het Parkeerplan Hengelo vast te stellen;
2. In te stemmen met de uitvoering van de twee voorgestelde pilots uit
het Parkeerplan Hengelo, te weten:
- Proef klantvriendelijk handhaven;
- Proef Shop & Go;
3. In te stemmen met bijgevoegde begrotingswijziging om deze
maatregelen uit te kunnen voeren.

Agendanummer
D01

Agendanummer
D02

25 juni 2019
Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 34.
Stemverhouding:
met 5 stemmen
tegen van
LokaalHengelo,
GroenLinks en
ChristenUnie en
29 voor
vastgesteld.
Stemverklaringen
van de heer
Koetsveld (SP)
en de heer van
der Sleen (PVV)

Onderwerp
2380905 - 1e wijziging Beleidsbegroting
2019

Voorstel (zaak)
De 1e wijziging Beleidsbegroting 2019 vast te stellen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Onderwerp
2385819 - Verordening
Maatschappelijke Participatie 2019

Voorstel (zaak)
vaststellen van de Verordening Maatschappelijke Participatie 2019.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34.
Met algemene
stemmen
vastgesteld.
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25 juni 2019
Agendanummer
D03

Onderwerp
2377458 - Nieuwe beslissing op
bezwaar besluit algemeen belang
parkeergarage De Beurs

Voorstel (zaak)
1. Het namens Q-Park Operations Netherlands II B.V ingediende
bezwaarschrift, met in achtneming van de uitspraak van het College van
Beroep voor het bedrijfsleven van 18 december 2018, ongegrond te verklaren
en het algemeen belangbesluit als bedoeld in artikel 25 h, lid 5 van de
Mededingingswet met betrekking tot parkeergarage De Beurs in stand te
laten, voor de duur van vijf jaar;

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34.
Met algemene
stemmen
aanvaard.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

2. Q-park geen financiële compensatie te verstrekken voor de gevolgen van
dit besluit;
3. Q-park te informeren over dit besluit middels bijgevoegde brief.
Agendanummer
D05

Onderwerp
2398374 - Motie vreemd: Tegengaan
lachgasgebruik

Voorstel (zaak)
Draagt het College op:
• Ambtelijk uit te zoeken wat de wettelijke mogelijkheden zijn om lachgas in
gemeente Hengelo te verbieden;
• Ambtelijk uit te zoeken welke mogelijkheden er in gemeente Hengelo zijn
om met betrokkenen (o.a. scholen, horeca) voorlichting te (laten) geven over
de negatieve effecten van het gebruik van lachgas;
• De uitkomsten en mogelijke scenario’s voorafgaand aan de
raadsbehandeling van de APV per brief met de raad te delen.



De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering om 22.46 uur.



De voorzitter opent het besloten deel van de vergadering om 22.52 uur.

Agendanummer
D04



Onderwerp
2388454 - Deels opheffen
geheimhouding zaaknr. 2357035

Voorstel (zaak)
De raad besluit:
de opgelegde geheimhouding op het raadsvoorstel, het raadsbesluit en de
volgende bijlagen van besluit zaaknr. 2357035 op te heffen:
Koopovereenkomst Ictidis BV incl. grondaankooptekening, brief AM RED,
Taxatierapport Snelder Zijlstra en Taxatierapport Thoma Post makelaars en de
memo aankoop Ictidis voor zover openbaarmaking de belangen van de
gemeente en derden niet schaadt.

De voorzitter sluit de vergadering om 23.14 uur.
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