12 mei 2021
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 12 meil 2021 te 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: mevrouw A.M.G. Haarhuis
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 (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, 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 W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker (later), J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. SteenKlok, G.J.J. Vennegoor, W. Wiertsema (later), I. Yikilmaz (later) en mevrouw C. van der Zweth-Maijer
Afwezig zijn de leden: mevrouw S. van Wier-Koca
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.
Mededeling: mevrouw S. van Wier-Koca is afwezig. De raadsleden B. Carlak, mevrouw B.J.M. Schoemaker, W. Wiertsema en I. Yikilmaz zijn later.

A02

Vaststelling agenda
De voorzitter heeft ten behoeve van agendapunt D02, benoeming leden Raad van Toezicht Schaepmanstichting, een stembureau ingesteld dat bestaat uit: de
heer F. Peters (ProHengelo), mevrouw M.G.F. Luttikholt (PvdA) en de heer V.H. Mulder (SP), tevens voorzitter.
De heer Akfidan (CDA) komt terug op de stemming tijdens de vorige vergadering over de woonvisie, amendement A02. Hij heeft per abuis tegen gestemd. De
voorzitter dankt hem voor zijn oplettendheid. Dit heeft geen consequenties voor de uitkomsten van de stemming.
De agenda wordt vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
De heer L. Janssen (lid L. Janssen) heeft vragen aangemeld over ‘verkoop pand Hazenweg’, beantwoord door wethouder Gerrits.
 De heer W. Wiertsema (19.35 uur) en de heer I. Yikilmaz (19.36 uur) voegen zich bij de vergadering.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Mevrouw M.G.F. Luttikholt (PvdA) had verwacht dat wethouder Gerrits tijdens dit agendapunt verslag zou uitbrengen over de uitkomsten van het gesprek met
Twence over afval en de kosten daarvan. Wethouder Gerrits zegt toe hier in een informele brief aan de raad op terug te komen.
 De heer B. Carlak (19.42 uur) voegt zich bij de vergadering.
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Agendanummer
A05

D

Onderwerp
3241309 - Toelating de heer G.J.P.
Megelink als raadslid

Voorstel (zaak)
De heer G.J.P. (Gerrit) Megelink toe te laten als raadslid.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Namens de commissie voor
de geloofsbrieven,
bestaande uit M.S.B. Boers,
mw. M.G.F. Luttikholt en
mw. H.S. Steen-Klok, deelt
mevrouw Steen mee, dat de
commissie geen
belemmeringen ziet om de
heer G.J.P. Megelink toe te
laten als raadslid.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 33
stemmen voor, 1 stem tegen
en 1 blanco stem
vastgesteld.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Onderwerp
3222867 - Uitwerking aanbevelingen
Rekenkamerrapport 'Professionaliseren
vastgoed binnen de gemeente Hengelo'

D02

3222179 - Benoeming leden van de raad
van toezicht van de Schaepmanstichting

D03

3193383 - Bestemmingsplan
Herontwikkelingslocaties Brugstraat en
Beekstraat

Voorstel (zaak)
1. De kostprijsdekkende huursystematiek vast te stellen
zoals opgenomen in deel B van de kadernotitie.
2. Onderhoudsniveau 3 vast te stellen voor de gemeentelijke
gebouwen zoals opgenomen in deel B van de kadernotitie.
De raad besluit de heren L. Schmidt en G. van de Steeg, vanaf
augustus 2020, te benoemen tot leden van de raad van toezicht
van de Schaepmanstichting.
1. het bestemmingsplan Herontwikkelingslocaties Brugstraat
en Beekstraat (met identificatienummer
NL.IMRO.0164.BP0140-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0140.dgn) vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het
bestemmingsplan Herontwikkelingslocaties Brugstraat en
Beekstraat;
3. te verklaren dat de Crisis - en Herstelwet van toepassing
is op het bestemmingsplan Herontwikkelingslocaties
Brugstraat en Beekstraat.

Vastgesteld

Vastgesteld
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Agendanummer
D04

Onderwerp
3229351 - Aanvraag verlenging
ontheffing ingezetenschap wethouder
Bruggink

Voorstel (zaak)
De heer C.F.M. Bruggink per 12 juni 2021 op grond van artikel
36a lid2, van de Gemeentewet ontheffing te verlenen van het
vereiste van ingezetenschap voor de periode van één jaar.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

12 mei 2021
Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 36.
Stemverhouding:
met 33 stemmen voor en 3
stemmen tegen (PVV en lid
L. Janssen) vastgesteld.

 Mevrouw B.J.M. Schoemaker voegt zich tijdens de behandeling van agendapunt D04 bij de vergadering.
 De voorzitter sluit de vergadering om 20.51 uur.
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