BESLUITENLIJST

2 oktober 2018

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 2 oktober 2018 te 19.30 uur

Voorzitter: de heer Rikkerink (VVD) (gedeeltelijk) en 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, mevrouw E.M. Mooijman, mevrouw B.F.M. Morskieft, Mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw, F. Peters, J.J.H.
Rikkerink, P. Rillmann, mevrouw W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker-Olde Olthof, J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok, 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: G.J.P. Megelink, V.H. Mulder
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 Vicevoorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom.
Mededelingen: de leden Megelink en Mulder hebben zich afgemeld.

A02

Vaststelling agenda
Hamerstuk B02 is als agendapunt D02 opgenomen.
De heer Rillmann (Lokaal Hengelo) kondigt twee moties vreemd aan: 'Herstel Bataafse Kamp plantsoen' en 'Stop de verkoop van de Bataafse Kamp', welke als
agendapunten D03 en D04 in combinatie behandeld zullen worden.
Mevrouw Nijhof (PVV) kondigt een motie vreemd 'Een steentje bijdragen aan', welke als agendapunt D05 wordt toegevoegd aan de agenda.
Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.

A03

Herbenoeming burgemeester Schelberg in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning van Overijssel, de heer Heidema
Beëdiging burgemeester de heer drs. S.W.J.G. Schelberg i.v.m. zijn herbenoeming m.i.v. 1 oktober 2018 (KB van 25 september 2018, no. 20180001673).



De vergadering wordt geschorst van 20.05 tot 20.33 uur.



De voorzitter benoemt tot leden van de stemcommissie: de heer Albek (Pro Hengelo), mevrouw Freriksen (Burgerbelangen) en de heer Koetsveld (SP),
tevens voorzitter. De stembriefjes worden ingenomen en de commissie verlaat in gezelschap van de griffier de vergadering.



De vergadering wordt geschorst van 20.36 tot 20.39 uur.



De commissieleden en de griffier keren terug in de vergadering.

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument
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Agendanummer
A04

Onderwerp
2265577 - Herbenoeming extern lid
Rekenkamercommissie Hengelo

Voorstel (zaak)
Over te gaan tot herbenoeming van:
- mevrouw H.M.(Diet) Schartman, werkzaam als teamcoach bij het UWV,
afdeling bezwaar en beroep, woonachtig te Haaksbergen;
als extern lid van de Rekenkamercommissie Hengelo voor een periode van 6
jaar, zoals bedoeld in artikel 6 van de Verordening Rekenkamercommissie
Hengelo, gewijzigd vastgesteld op 21 februari 2012.



Mevrouw Schartman legt de eed af, waarmee de herbenoeming een feit is.

A05

Vragenkwartier
1. Vragen van
2. Vragen van
3. Vragen van
4. Vragen van
5. Vragen van

A06

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen mededelingen.

B

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

C

mevrouw
mevrouw
mevrouw
mevrouw
mevrouw

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

2 oktober 2018
Opmerkingen uit
de vergadering
Namens de
stemcommissie
deelt de heer
Koetsveld (SP)
mede dat 35
geldige stemmen
zijn uitgebracht,
alle voor.

Nijhof (PVV) inzake de extra bezuinigingen binnen het sociaal domein, beantwoord door wethouder Ten Heuw.
Nijhof (PVV) inzake de groenstrook aan de Dinant Dijkhuisstraat, beantwoord door wethouder Ten Heuw.
Mooijman (GroenLinks) inzake voortgang verbouwing Cerberus, beantwoord door wethouder Gerrits.
Schoemaker (VVD) inzake mogelijke sluiting van C&A, beantwoord door wethouder Gerrits.
Van Wier (Lokaal-Hengelo) inzake het afvalbeleid, beantwoord door wethouder Van Wakeren.

Onderwerp
2261896 - Aanpassing
Bomenverordening

Voorstel (zaak)
Artikel 10 uit de Bomenverordening 2018 als volgt te wijzigen:

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 35.
Stemverhouding:

Artikel 10: Strafbepaling
1. In gevallen als bedoeld in artikel 7, eerste lid kan het aantal bomen dat op
basis van de compensatietabel moet worden herplant respectievelijk de
financiële compensatie die op basis van de compensatietabel moet worden
betaald, worden vermenigvuldigd met een factor;
2. Degene, die handelt in strijd met het voorschrift als bedoeld in artikel 3 of
8 kan worden bestraft met een hechtenis van ten hoogste twee maanden
of een geldboete van de tweede categorie.

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01

Onderwerp
2279658 - Nieuw Beleid 2019 Regio
Twente

Voorstel (zaak)
Een zienswijze in te dienen op het voorstel Nieuw Beleid 2019 van de
Regio Twente.
Het AB van de Regio Twente hier middels een brief van in kennis te
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met algemene
stemmen
vastgesteld.

stellen.

D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Agendanummer
D02-M01

Agendanummer
D02

Agendanummer
D03

Onderwerp
2256179 - Derde wijziging
beleidsbegroting 2018

Voorstel (zaak)
Vast te stellen de 3e wijziging Beleidsbegroting 2018.

Onderwerp
2282786 - Motie inz. uitstel besluit
referendum afvalbeleid

Voorstel (zaak)
Besluiten het college op te dragen
Het voorstel tot nader orde in te trekken, dan wel nadat de raad zich over
de bevindingen van de evaluatiecommissie uit heeft kunnen spreken.

Onderwerp
2274411 - Definitief verzoek
referendum afvalbeleid

Voorstel (zaak)
Gelezen het advies van de referendumcommissie en het voorstel van het
college het referendum afvalbeleid niet te laten plaatsvinden.

Onderwerp
2282791 - Motie inz. Herstel Bataafse
Kamp Plantsoen

Voorstel (zaak)
Om te investeren in en te starten met het herstellen van Bataafse Kamp
Plantsoen tot een aantrekkelijk en multifunctioneel bruikbaar plantsoen. Dit
inclusief de plaatsing van het waterorgel.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 35.
Met twee
stemmen voor
van de PVV en 33
stemmen tegen,
wordt de motie
verworpen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 35.
Met twee
stemmen tegen
van de PVV en 33
stemmen voor,
wordt het
voorstel
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 35.
Met twee
stemmen voor
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van Lokaal
Hengelo en 33
stemmen tegen,
wordt de motie
verworpen.
Agendanummer
D04

Agendanummer
D05



Onderwerp
2282793 - Motie inz. Stop verkoop van
De Bataafse Kamp

Voorstel (zaak)
Draagt het Hengelose college van B &W op:
Voorlopig de voorbereidingen en/of onderhandelingen die een verkoop van
De Bataafse Kamp op te schorten en andere alternatieven te overwegen;
Te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om De Bataafse Kamp voor
de gemeente en haar inwoners te behouden met inricht voor een
maatschappelijke bestemming;
Te onderzoeken of De Bataafse Kamp geschikt is als locatie voor
HeARTGallery, StARTion en/of andere maatschappelijke doeleinden en/of
instellingen en onderzoeken welke kosten hiermee gemoeid zijn;
Mocht blijken dat Hazemeijer Hengelo toch ongeschikt is als locatie voor
Oyfo, als alternatieve locatie De Bataafse Kamp voorlopig achter de hand
te houden.

Onderwerp
2282795 - Motie inz. Een steentje
bijdragen, inleveren 10% salaris door
college en raad

Voorstel (zaak)
Besluiten het college op te dragen
Een voorstel voor te bereiden waarin per 1januari 2019 het college en de
raad 10% salaris
inleveren;
Deze besparing zal een jaarlijkse besparing opleveren van ongeveer
€60.000.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 35.
Met 2 stemmen
voor van LokaalHengelo en 1
stem voor van
Pro-Hengelo en
32 stemmen
tegen, wordt de
motie verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 35.
Met twee
stemmen voor
van de PVV en 33
stemmen tegen,
wordt de motie
verworpen.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.50 uur.
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