BESLUITENLIJST

4 december 2018

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 4 december 2018 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, M.J. ten Barge, 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, 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, V.H. Mulder, Mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw,
F. Peters, J.J.H. Rikkerink, P. Rillmann, mevrouw B.J.M. Schoemaker-Olde Olthof, J. Scholten, mevrouw S. van Wier-Koca, G.J.J. Vennegoor, W. Wiertsema, I. Yikilmaz,.
Afwezig is lid/zijn de leden: mevrouw W. Rozema, J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok, mevrouw C. van der Zweth-Maijer
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: Melding van afwezigheid ontvangen van de leden mevrouw Rozema (D66), de heer Van der Sleen (PVV), mevrouw Steen (CDA) en mevrouw
Van der Zweth (VVD) en de heer Carlak (BurgerBelangen) komt later.

A02

Vaststelling agenda
Na een toelichting van wethouder Gerrits wordt unaniem besloten agendapunten C01 en C02 van de agenda te halen voor behandeling op een later tijdstip.
Mevrouw Luttikholt (PvdA) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan: Gelijke kansen voor iedereen, te behandelen onder agendapunt D02.
Mevrouw Van Beukel (ChristenUnie) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan: Elektrisch bevoorraden binnenstad, te behandelen onder agendapunt D03.
Mevrouw Huis in't Veld (SP) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan: Iedereen thuis in een Zorgbuurthuis, te behandelen onder agendapunt D04.
Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.



De heer Carlak (BurgerBelangen) voegt zich om 19.44 uur bij de vergadering.

A03

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

A04

Bestuurlijke actualiteiten
1. Wethouder Bruggink doet een mededeling inzake Regio Twente.

de heer Koetsveld (SP) inzake asbestsaneringen, beantwoord door wethouder Bruggink.
mevrouw Schoemaker (VVD) en mevrouw Nijhof (PVV) inzake een ambtenarenfeest, beantwoord door wethouder Bruggink.
mevrouw Nijhof (PVV) inzake het koesteren van ondernemers in de binnenstad, beantwoord door wethouder Gerrits.
mevrouw Mooijman (GroenLinks) inzake de verbouwing bij Cerberus, beantwoord door wethouder Gerrits.
mevrouw Luttikholt (PvdA) inzake Winterworld, beantwoord door wethouder Van Wakeren.
mevrouw Luttikholt (PvdA) inzake het waterorgel, beantwoord door wethouder Van Wakeren.
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HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

D

Voorstel (zaak)
Op grond van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht juncto artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht een
ontwerp-verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de
omgevingsvergunning voor het plaatsen van zonnepanelen aan de
Oelersteeg 23;
Indien er geen zienswijzen worden ingediend, een definitieve verklaring
van geen bedenkingen af te geven.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 33.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 33.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 33.
Stemverhouding:
met 2 stemmen
tegen van D66 en
31 stemmen
voor, wordt de
motie aanvaard.
Stemverklaringen
van de heer
Wiertsema (Pro
Hengelo) en de
heer Ten Barge
(D66).

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Agendanummer
D04



Onderwerp
2289805 - Ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen voor het plaatsen van
zonnepanelen Oelersteeg 23

Onderwerp
2280462 - Verordening tarieven
sportaccommodaties 2019

Voorstel (zaak)
De raad besluit:
De 'Verordening tarieven sportaccommodaties 2019' vast te stellen
Ermee in te stemmen om vanaf 2020 niet langer te werken met een
'Verordening tarieven sportaccommodaties' maar met een ‘Tarievenlijst
sportaccommodaties’, die jaarlijks door het college wordt vastgesteld, en
via de begroting wordt gedeeld met de raad.

Onderwerp
2308427 - Motie over Iedereen thuis in
een Zorgbuurthuis

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
Het idee voor Zorgbuurthuizen nader uit te werken en daarbij ook aan te
geven op welke termijn een start mogelijk zou zijn;
Hierbij de mogelijke extra gelden uit de genoemde programma's te
betrekken en in ieder geval te bezien of er mogelijkheden rondom
Backenhagen en Singraven zijn;
Voor 1 april 2019 deze uitwerking te delen met de gemeenteraad.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.21 uur.
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