12 januari 2022
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 12 januari 2022 te 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: C.H. Hartendorp
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, I. Cetinkaya,
J.M.J. Daals, M.J.H. Elferink, J. Evers, 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,
R.H. Oude Munnink, F. Peters, J.J.H. Rikkerink, mevrouw B.J.M. Schoemaker, J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok (later), G.J.J. Vennegoor, mevrouw S. van
Wier-Koca, W. Wiertsema, I. Yikilmaz en mevrouw C. van der Zweth-Maijer
Afwezig zijn de leden: O.J. Fiechter en mevrouw W. Rozema-van Dalen
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: O. Fiechter en W. Rozema-van Dalen zijn afwezig.

A02

Vaststelling agenda
In de vorige raadsvergadering heeft H. Capelle (lid Capelle) een motie vreemd over ‘Verhuurplicht woningen boven winkels en kantoren’ aangekondigd. Deze is
doorgeschoven voor behandeling in de vergadering van vanavond en wordt als agendapunt D05 behandeld.
J. Nijhof-Leeuw (PVV) heeft een motie vreemd over ‘Steun Hengelose ondernemers’ aangekondigd. Deze wordt als agendapunt D06 behandeld.
De voorzitter benoemt ten behoeve van agendapunt A05, benoeming extern lid, tevens voorzitter Rekenkamercommissie Hengelo, een stembureau:
M. Luttikholt (PvdA), W. Wiertsema (ProHengelo) en V. Mulder (SP), tevens voorzitter.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
L. Janssen (lid Janssen) heeft vragen aangemeld over ‘Uitvoering amendement – reserve ondernemingsfonds t.b.v. ondersteuning zelfstandige
ondernemers’, beantwoord door wethouder Ten Heuw.
E. Mooijman (GroenLinks) heeft vragen aangemeld over ‘Corona’, beantwoord door wethouder Van Wakeren en wethouder Bruggink.
M. Luttikholt (PvdA) heeft vragen aangemeld over ‘Loketfunctie op het station’, beantwoord door wethouder Gerrits.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Wethouder Ten Heuw doet mede naar aanleiding van berichtgeving in de pers verslag over de urgentie van (toekomstige) drinkwaterproblematiek.
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 De vergadering wordt geschorst van 20.10 tot 20.25 uur.
Agendanummer
A05

Onderwerp
3352041 - Herbenoeming extern lid
Rekenkamercommissie Hengelo

Voorstel (zaak)
Over te gaan tot herbenoeming van:
- de heer A.F. Rings, woonachtig te Hengelo; als extern lid, tevens
voorzitter, van de Rekenkamercommissie Hengelo voor een
periode van 6 jaar, zoals bedoeld in artikel 6 van de Verordening
Rekenkamercommissie Hengelo, vastgesteld op 9 juli 2019.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 34.
Namens het stembureau
deelt V. Mulder (SP) mee,
dat er 31 geldige stemmen
zijn uitgebracht, waarvan 30
stemmen voor en 1 stem
tegen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

 H. Steen-Klok voegt zich om 20.27 uur bij de vergadering.

B

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

Onderwerp
3339281 - Regiovisie Jeugdhulp Twente

Voorstel (zaak)
1. De Regiovisie Jeugdhulp Twente vast te stellen.
2. Het college opdracht te geven om met andere Twentse
gemeenten en relevante betrokkenen te komen tot een regionale
samenwerkingsagenda op basis van deze visie.

C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT
 De vergadering wordt geschorst van 21.29 tot 21.40 uur.
 M. Boers (VVD) doet een ordevoorstel om agendapunt C01 van de agenda te halen. Dit voorstel wordt met 24 stemmen tegen en
11 stemmen voor (VVD, PVV, Lokaal Hengelo, W. Wiertsema (ProHengelo) en F. Peters (ProHengelo) verworpen.

Agendanummer
C01

Onderwerp

Voorstel (zaak)

3340106 - Beleidskeuze
Kansspelautomatenhallen

De gemeenteraad besluit:
- Het nul beleid kansspelautomatenhallen te handhaven en
daarmee het college geen opdracht te geven voor het opstellen
van beleidskaders voor het toelaten van
kansspelautomatenhallen.

Resultaat
vergadering

Opmerkingen uit de
vergadering

Vastgesteld

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 25
stemmen voor en 10
stemmen tegen (VVD, PVV,
Lokaal Hengelo en W.
Wiertsema (ProHengelo)
vastgesteld.
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D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Onderwerp
3330259 - Bodembestedingsplan 20222025

D02

3345015 - Subsidieaanvraag
Bommenregeling voor 2022

D03

3345857 - Subsidieplafond voor de
tijdelijke uitvoeringsregeling Lokaal
Sport- en Beweegakkoord ‘Hengelo
Inspireert’
3349985 - Voortzetten samenwerking
Twentse gemeenteraden

D04

D05

3364648 - Motie vreemd verhuurplicht
woningen boven winkels en kantoren

D06

3364656 - Motie vreemd Steun
Hengelose ondernemers

Voorstel (zaak)
De gemeenteraad besluit:
1. Het bodembestedingsplan 2022-2025 met bijbehorende
begroting en begrotingswijziging vast te stellen;
2. Akkoord te gaan met de opgestelde criteria.
De raad van de gemeente hengelo besluit:
1. In te stemmen met de subsidieaanvraag in het kader van de
Bommenregeling voor het jaar 2022;
2. Dit besluit (incl. het daaraan ten grondslag liggende
raadsadvies) middels bijgevoegde brief te verzenden naar het
ministerie van BZK.
De gemeenteraad besluit:
- Een subsidieplafond van €150.000 voor de uitvoeringsregeling
Sport- en beweegakkoord ‘Hengelo Inspireert’ vast te stellen voor
2021 en 2022
De raad van de gemeente hengelo besluit:
1. Als deelnemer toe te treden tot de bestuursovereenkomst
gastheerschap Twenteraad en daarmee overeenkomstig het
bepaalde in de bestuursovereenkomst het gastheerschap voor de
Twenteraad, het presidium van de Twenteraad en het Twentse
griffiers overleg voor de raadsperiode 2022-2026 op te dragen aan
de gemeente Rijssen-Holten;
2. Ingaande 2022 het jaarlijks benodigde budget van € 0,08 per
inwoner voor de raadsperiode 2022-2026 voor deelname aan de
bestuursovereenkomst beschikbaar te stellen en de kosten ten
laste te brengen van de budgetten van de griffie.
Draagt het college van Hengelo op:
- Om te onderzoeken hoeveel leegstaande bovenwoningen er in
Hengelo onttrokken worden aan de woningmarkt.
- Beleid te ontwikkelen dat eigenaren aanspoort tot verhuur van
niet-gebruikte bovenwoningen.
Draagt het college op:
‐ Bij de volgende VNG-ledenvergadering in te brengen, dat
maatregelen niet alleen op basis van medische overwegingen
genomen moeten worden, maar ook dat sociaal, psychologische
en economische effecten hierbij betrokken moeten worden.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Vastgesteld

Vastgesteld

Vastgesteld

Verworpen

Aanvaard

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

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 33
stemmen tegen en 2
stemmen voor (lid Capelle
en lid Janssen) verworpen.
Stemverklaring: lid Huis in 't
Veld.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
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 De voorzitter sluit de vergadering om 23.33 uur.
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