9 februari 2022
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 9 februari 2022 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, I. Cetinkaya, J.M.J. Daals,
M.J.H. Elferink, O.J. Fiechter, mevrouw J.M.M. Freriksen, F. van Grouw, mevrouw M.J.J.T. Huis in ’t Veld, L. Janssen, S.M. Janssen, H. Koetsveld, mevrouw M.G.F.
Luttikholt, G.J.P. Megelink, mevrouw E.M. Mooijman, mevrouw B.F.M. Morskieft, V.H. Mulder (later), mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw (later), R.H. Oude Munnink, F. Peters,
J.J.H. Rikkerink, mevrouw W. Rozema-van Dalen, mevrouw B.J.M. Schoemaker, J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok, G.J.J. Vennegoor, mevrouw S. van WierKoca, W. Wiertsema, I. Yikilmaz en mevrouw C. van der Zweth-Maijer
Afwezig zijn de leden: B. Carlak, J. Evers en mevrouw A.B.E.G. Kemperink
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: B. Carlak, J. Evers en A. Kemperink zijn afwezig. V. Mulder en J. Nijhof-Leeuw zijn later.

A02

Vaststelling agenda
Gelet op de brief van het college van afgelopen vrijdag wordt voorgesteld om agendapunt D03 ‘Raadsbesluiten voor inwerkingtreding Omgevingswet’ van de
agenda af te voeren.
De voorzitter benoemt ten behoeve van agendapunt C01, herbenoeming leden referendumcommissie Hengelo, een stembureau:
J. van der Sleen (PVV), G. Albek (ProHengelo) en M. Huis in ’t Veld (lid Huis in ’t Veld), tevens voorzitter.
H. Steen-Klok (CDA) heeft een motie vreemd over ‘Gemeentelijk beleid tegen straatintimidatie’ aangekondigd. M. Luttikholt (PvdA) heeft een motie vreemd
over de ‘Noordtak Betuwelijn’ aangekondigd. Deze moties vreemd wordt als respectievelijk agendapunt D05 en D06 behandeld.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
L. Janssen (lid Janssen) heeft vragen aangemeld over de ‘Ontwikkeling Tiny Houses Veldwijk Zuid’, beantwoord door wethouder Van Wakeren.
S. Van Wier-Koca (LokaalHengelo) heeft vragen aangemeld over ‘Reserve ondernemingsfonds – ondersteuning zelfstandige ondernemers’, beantwoord door
wethouder Ten Heuw.
S. van Wier-Koca (LokaalHengelo) heeft vragen aangemeld over de ‘Weggeefwinkel’, beantwoord door wethouder Van Wakeren.
B. Morskieft (CDA) heeft vragen aangemeld over ‘Lijngidsen in de binnenstad’, beantwoord door burgemeester Schelberg.
S. van den Beukel (ChristenUnie) heeft vragen aangemeld over ‘Uitval op scholen door corona’, beantwoord door wethouder Bruggink .
H. Koetsveld (SP) heeft vragen aangemeld over ‘Chinese beveiligingscamera’s, beantwoord door burgemeester Schelberg.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.
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B

HAMERSTUKKEN
Geen

C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT
 J. Nijhof-Leeuw (PVV) voegt zich om 20.11 uur bij de vergadering.
 V. Mulder (SP) voegt zich om 20.17 uur bij de vergadering.
 De vergadering wordt geschorst van 20.31 tot 20.40 uur.

Agendanummer
C01-A01

Onderwerp
3377680 - Amendement: Maak het
referendum in Hengelo nu echt
mogelijk!

Voorstel (zaak)
Amendeert het voorstel als volgt:
Artikel 5, lid 6: De raad beslist of het inleidend verzoek wordt
ingewilligd.
te vervangen door:
De raad willigt het inleidend verzoek in als er voldaan is aan de
voorgaande leden 1 t/m 5.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding: met 30
stemmen voor en 4
stemmen tegen (Lokaal
Hengelo, lid Janssen en lid
Capelle) verworpen.

Artikel 6, lid 1:
Het definitief verzoek om een referendum te houden wordt
ondersteund door ten minste 3000 ondersteuningsverklaringen
van personen die kiesgerechtigd zijn op de dag dat de raad
heeft besloten dat het inleidend verzoek wordt ingewilligd.
te vervangen door:
Het definitief verzoek om een referendum te houden wordt
ondersteund door ten minste 2000 ondersteuningsverklaringen
van personen die kiesgerechtigd zijn op de dag dat de raad
heeft besloten dat het inleidend verzoek wordt ingewilligd.
Artikel 6, lid 8:
In de eerstvolgende vergadering van de raad na afloop van de
termijn, bedoeld in het eerste lid, neemt de raad een besluit
over het houden van het referendum.
te vervangen door:
In de eerstvolgende vergadering van de raad na afloop van de
termijn, bedoeld in het eerste lid, neemt de raad een positief
besluit over het houden van het referendum als er voldaan is
aan de voorgaande leden 1 t/m 7.
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C01

3343897 - Referendumverordening
Hengelo en herbenoeming leden
referendumcommissie

1. De Referendumverordening Hengelo vast te stellen.
2. Om vervolgens over te gaan tot de herbenoeming van:
dhr. J. Haandrikman,
dhr. H.B. Lohmann,
mevr. M.C.M. Huiskes,
dhr. G. van der Geest en
dhr. J.T.J.Heijstek
Allen woonachtig te Hengelo, als lid van de referendumcommissie Gemeente Hengelo, voor een periode van zes
jaar met ingang van 6 maart 2022.

Vastgesteld

9 februari 2022
Stemmende leden: 34.
Stemverhouding
Referendumverordening:
met 21 stemmen voor en
13 stemmen tegen (VVD,
CDA, LokaalHengelo en lid
Janssen) vastgesteld.
Herbenoeming leden
referendumcommissie:
namens de stemcommissie
deelt M. Huis in 't Veld mee
dat de leden van de
referendumcommissie met
33 stemmen voor en 1
ongeldige stem worden
herbenoemd.
Stemverklaring: M. Elferink
(CDA).

 De vergadering wordt geschorst van 22.11 tot 22.24 uur.
 O. Fiechter verlaat de vergadering om 22.20 uur.

C02-M01

3377688 - Motie tegen plaatsing van
windmolens in Hengelo

Draagt het college op:
Het omgevingsprogramma Nieuwe Energie zodanig aan te
passen dat windenergie in Hengelo hier geen onderdeel meer
van uitmaakt.

Verworpen

C02

3338624 - Omgevingsprogramma
Nieuwe Energie 2021-2030

De gemeenteraad besluit:
1. In te stemmen met de behandeling van de zienswijzen,
zoals opgenomen in de “Nota zienswijzen voorlopig ontwerp
omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030”, dat deel
uitmaakt van dit besluit;
2. Het Omgevingsprogramma Nieuwe Energie 2021-2030 met
bijbehorend Uitvoeringsprogramma 2021-2025 en
Stimuleringsplan zon op dak, parkeerplaats en gevel met de
wijzigingen ten opzichte van het ontwerp vast te stellen als
structuurvisie conform de Wro;
3. De zoeklocaties voor windturbines vast te stellen en het
college opdracht geven deze in brengen in de Regionale
Energiestrategie Twente voor verdiepend onderzoek naar de

Vastgesteld

Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 22
stemmen tegen en 11
stemmen voor (CDA,
BurgerBelangen,
LokaalHengelo, PVV, lid
Janssen en lid Capelle)
verworpen.
Stemverklaring: E. van der
Brugh (ProHengelo).
Stemmende leden: 33.
Stemverhouding: met 21
stemmen voor en 12
stemmen tegen (CDA,
BurgerBelangen,
LokaalHengelo, PVV, lid
Janssen en lid Capelle)
vastgesteld.
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effecten van de windturbines op de omgeving via een plan
MER als onderdeel van de OER;
4. Geen ontwikkellocaties voor wind aan te wijzen voor de
resultaten van de OER bekend zijn.
 W. Rozema-van Dalen verlaat de vergadering om 23.15 uur.

D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Onderwerp
3364881 - Afvalstoffenverordening
2022

Voorstel (zaak)
1.
De afvalstoffenverordening gemeente Hengelo 2022 vast
te stellen;
2.
Een overgangstermijn van drie maanden na vaststelling
van de verordening te hanteren alvorens de JA-JA sticker
wordt ingevoerd.

D02

3276148 - Evaluatie
bestemmingsreserves

Vastgesteld

D04

3365795 - Eindafrekening
fractievergoeding 2020

De notitie evaluatie bestemmingsreserves 2021 vast te stellen
en daarmee te besluiten:
1.
De volgende reserves – na afwikkeling van vastgestelde
claims – op te heffen en het gehele saldo over te hevelen
naar de algemene reserve:
a. Reserve communicatiebeleid (geheel) € 15.849
b. Reserve accommodaties egalisatie
€0
2.
De volgende reserves – voor het bijbehorende bedrag af
te ramen – ten gunste van de algemene reserve en de
bestemmingsreserve aan te houden:
Reserve decentralisatie-uitkeringen € 117.168
3.
Het saldo van de volgende reserve over te hevelen naar
Reserve organisatieontwikkeling.
Reserve centraal opleidingsbudget € 100.000
4.
De bovenstaande mutaties te verwerken in een
verzamelwijziging van de Beleidsbegroting 2022.
Gelet op het totaaloverzicht:
De Eindafrekening fractieondersteuning 2020 vast te stellen.

D05

3377694 - Motie gemeentelijk beleid
tegen straatintimidatie

Draagt het college op:
1.
Een plan van aanpak te maken om dit thema gericht aan
te pakken, zodat dit duidelijker onderdeel wordt van het
veiligheidsbeleid;
2.
Dit jaar dit plan van aanpak aan de gemeenteraad voor
te leggen.

Aanvaard

Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 32.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring: S. Janssen
(VVD).
Stemmende leden: 32.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

Stemmende leden: 32.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 32.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
aanvaard.
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3377717 - Motie inz. Noordtak
Betuwelijn

Draagt het college op
1. Over dit onderwerp direct afstemming te zoeken met
andere gemeentebesturen in Twente en de Achterhoek;
2. Het Kabinet op te roepen te stoppen met verder
planvorming en eerst in overleg te gaan met de regio,
met gemeenten en inwoners over deze plannen;
3. Deze motie onder de aandacht te brengen van de
Twentse en Achterhoekse gemeenten, provincie Overijssel
en Gelderland, de Tweede Kamer en het Kabinet.

Aanvaard

9 februari 2022
Stemmende leden: 32.
Stemverhouding: met 30
stemmen voor en 2
stemmen tegen (GroenLinks
en lid Huis in 't Veld)
aanvaard.

 De voorzitter sluit de vergadering om 23.50 uur.
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