13 juli 2021
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 13 juli 2021 te 18.30 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, B. Carlak, I. Cetinkaya
(later), 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, 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. Steen-Klok, G.J.J. Vennegoor,
mevrouw S. van Wier-Koca, W. Wiertsema, I. Yikilmaz (later) en mevrouw C. van der Zweth-Maijer
Afwezig zijn de leden: L. Janssen en S.M. Janssen
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: L. Janssen en S.M. Janssen zijn afwezig.

A02

Vaststelling agenda
Volgens het behandelvoorstel van het presidium wordt begonnen met de behandeling van hamerstuk B01, 1 e Beleidsrapportage 2021. Daarna wordt agendapunt
C01, kadernota 2022-2025 besproken. Na de kadernota volgt A03, Vragenkwartier.
Mevrouw Steen heeft een motie vreemd over de Wederopbloei aangekondigd. Deze wordt als agendapunt D01 behandeld.
De agenda wordt vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
Mevrouw M.J. Huis in ’t Veld (lid Huis in ’t Veld) heeft vragen aangemeld over ‘Bibliotheek Vondelstraat’, beantwoord door wethouder Gerrits.
De heer H. Daals (BurgerBelangen) heeft vragen aangemeld over het ‘rapport Twente naar de top van RaboResearch Nederland’, beantwoord door burgemeester
Schelberg.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.
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B

HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

Onderwerp
3260358 - Eerste Beleidsrapportage 2021

Voorstel (zaak)
De gemeenteraad besluit:
1.
in te stemmen met de Eerste Beleidsrapportage 2021;
2.
de begroting 2021 te wijzigen op basis van het overzicht
financiële afwijkingen met een totaal nadelig saldo van
€ 6.363.772;
3.
in te stemmen met dekking van het nadelig saldo tot en
met de Eerste Beleidsbegroting 2021 van € 6.021.677 uit
de stelpost gemeentefonds voor € 1.301.000 en het
beklemde deel Sociaal Domein in de Algemene reserve
voor € 4.720.677;
4.
in te stemmen met de volgende in de begrotingswijziging
opgenomen mutaties in de reserves:
a.
een storting in de Reserve Bodemsanering van
€ 478.909, ontvangen via de meicirculaire;
b.
een onttrekking van de Reserve duurzaam
veilig/fietspadenplan van € 100.000 ter dekking
van de opstelling van de mobiliteitsvisie;
c.
een onttrekking uit de Reserve Bodemsanering van
€ 34.702 ter dekking van de bodemsanering
Welbions;
d.
een onttrekking uit de Reserve accommodaties
egalisatie van € 220.582 ten behoeve van de
Voorziening onderhoud vastgoed;
e.
Een onttrekking van de Reserve Organisatieontwikkeling van € 374.671 ter dekking van de
invoering van HR 21.
f.
Een storting in de Reserve dekking kapitaallasten
van € 108.000, die onttrokken wordt aan de
Reserve Decentralisatieuitkeringen ten behoeve
van compensatie kapitaallasten project
Deurningerstraat;
g.
Een onttrekking uit de Algemene reserve, beklemd
deel Sociaal Domein, voor € 4.720.677 ter dekking
van het negatieve begrotingssaldo naar de Eerste
Beleidsrapportage 2021

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 32.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.

 De heer I. Cetinkaya voegt zich bij de vergadering om 18:38 uur.
 De heer I. Yikilmaz voegt zich bij de vergadering om 19.40 uur.
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VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT
 De vergadering wordt geschorst van 20.15 tot 20.37 uur.
 De vergadering wordt geschorst van 22.10 tot 22.30 uur.
 Mevrouw Schoemaker voegt zich bij de vergadering om 22.20 uur (tijdens de schorsing).

Agendanummer
C01-A01

Resultaat
vergadering
Aanvaard

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

Amendeert het voorstel als volgt:
‐ onder 6.1 ontwikkeling OZB, riool‐ en afvalstoffenheffing te
schrappen: punt 1. Verlenging van de voedselfiets.

Verworpen

Amendeert de Kadernota 2022-2023 als volgt:
In de tabel over nieuwe beleidswensen op pagina 72 van de
kadernota in kolom college akkoord regel 22-NB-6.2 Basisbanen
“nee” te wijzigen in “ja”.
Uit de algemene reserve een budget van 375.000 per jaar (totaal
van 1.125.000) voor 30 basisbanen voor de komende 3 jaar
beschikbaar te stellen om dit experiment uit te voeren.
En draagt het college op:
·
In het 3de/4de kwartaal met de raad in gesprek te gaan
over de inrichting (definitie en randvoorwaarden) van het
experiment ‘Basisbanen’
·
Bij een experiment ook monitoring hoort, dus starten met
een nulmeting en volgen middels jaarlijkse metingen wat
een basisbaan bijdraagt aan levensgeluk, gezondheid
en welvaart voor deze inwoners. En ook wat dit betekent
in het beroep doen op zorg en ondersteuning van deze
inwoners en hun gezin.
·
Aan het eind van het experiment een nieuwe berekening
aan de raad te overleggen wat een basisbaan kost in de
veronderstelling dat er een minder beroep wordt gedaan
op bijvoorbeeld de WMO.
·
Bij een positief resultaat van het experiment aan de raad
voor te leggen wat de kosten zijn om van het experiment
eventueel structureel beleid te maken.

Verworpen

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 23
stemmen tegen en 12
stemmen voor (VVD,
BurgerBelangen, Lokaal
Hengelo en PVV) verworpen.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 28
stemmen tegen en 7
stemmen voor (Groenlinks,
PvdA, ChristenUnie, lid M.J.
Huis in 't Veld en lid H.
Capelle) verworpen.

Onderwerp
3274871 - Amendement: Vervolgstappen
toegankelijkheid

Voorstel (zaak)
Amendeert de ‘Kadernota 2022-2025’ (zaaknummer 3258733)
onder hoofdstuk 4.1 als volgt:
In de tabel over nieuwe beleidsvoornemens 2022-2025 op pagina
72 in de kolom college akkoord, regel 22- NB-6.7 toegankelijkheid
“nee” te wijzigen in “ja” voor 2022 en te dekken uit de AR.

C01-A02

3274892 - Amendement Beëindigen pilot
voedselfiets

C01-A03

3274900 - Amendement Basisbanen 22NB-6.2
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C01-A04

3274908 - Amendement Kadernota 20222025 Starterslening

Amendeert de Kadernota 2022-2023 als volgt:
In de tabel over nieuwe beleidswensen op pagina 73 van de
kadernota in kolom college akkoord, regel 22-NB-8.2
Starterslening “nee” te wijzigen in “ja”.
In de tabel over nieuwe beleidswensen op pagina 72 van de
kadernota in de kolom college akkoord, regel 22-NB-6.4
Beschermd wonen “ja” te wijzigen in “nee” teneinde tot een
sluitend financieel meerjarenperspectief te komen.

Verworpen

C01-A05

3274919 - Amendement Kadernota 20222025 Een inclusieve stad, begint bij
onszelf

Wijzigt de Kadernota 2022-2025 als volgt:
· Schrapt op pagina 19, paragraaf 3, derde punt:
…”(werkgelegenheid voor veel vrouwen)”

Aanvaard

C01-A06

3274926 - Amendement Kadernota 2022:
22-NB-7.1 uitbreiding formatie
duurzaamheid

Verworpen

C01-A07

3274935 - Amendement Digitaal archief

C01-A08

3275262 - Amendement Kadernota 20222025 - 22-NB7.4 AED's

Amendeert de Kadernota 2022-2023 als volgt:
In de tabel over nieuwe beleidswensen op pagina 72 van de
kadernota in kolom college akkoord, regel 22-NB-7.1 Uitbreiding
formatie tbv duurzaamheid “nee” te wijzigen in “ja”.
Om tot een sluitend financieel meerjarenperspectief te komen uit
te gaan van een Rijksbijdrage ter dekking van deze kosten,
eventueel ter overbrugging in 2022 en 2023 een dekking vanuit
de Algemene Reserve in te zetten.
Amendeert de Kadernota 2022-2025 als volgt:
In de tabel over nieuwe beleidswensen op pagina 73 van de
kadernota in kolom college akkoord, regel 22-NB-9.2a en 9.2b.
Digitalisering fysieke archieven 2022-2025 “optie raad” te
wijzigen in “ja”.
Hiermee structureel €95.000 per jaar uit te geven aan opslag en
structureel beheer en incidenteel €2.430.000 uit te geven ten
behoeve van de daadwerkelijke digitalisering.
In de tabel over het verwachte financieel perspectief (over
verwacht saldo bestaand beleid) op pagina 38 regel 22-FP-9.10
met jaarlijkse uitgaven ad. € 75.000 te schrappen.
De structurele lasten (€20.000 netto) te dekken uit het
meerjarenperspectief en de incidentele lasten (€2.430.000) te
dekken uit de algemene reserve.
Amendeert:
- Tot het toevoegen van nieuw beleid op blz. 73 en 88 het voorstel
22-NB-7.4 AED, met dien verstande om voor de periode 20222025 jaarlijks € 6.000 voor vervanging/onderhoud
incidenteel beschikbaar te stellen.
- Dekking hiervoor te vinden in de algemene reserve.

13 juli 2021
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 21
stemmen tegen en 14
stemmen voor (CDA,
BurgerBelangen,
GroenLinks, PvdA, PVV,
ChristenUnie, lid M.J. Huis in
't Veld en lid H. Capelle)
verworpen.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 33
stemmen voor en 2
stemmen tegen (PVV)
aanvaard.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 32
stemmen tegen en 3
stemmen voor (GroenLinks
en ChristenUnie) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 28
stemmen tegen en 7
stemmen voor (D66,
LokaalHengelo en
Groenlinks) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 21
stemmen tegen en 14
stemmen voor (D66,
BurgerBelangen, Lokaal
Hengelo, GroenLinks, PVV,
lid M.J. Huis in 't Veld en lid
H. Capelle) verworpen.
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C01-A09

3275048 - Amendement 2022-2025 22NB-6.5 Ophogen bijdrage sport- en
cultuurfonds volwassenen

Amendeert de kadernota als volgt:
Post 22-NB-6.5 Ophogen bijdrage sport- en cultuurfonds
volwassenen uit nieuw beleid 4.1 te wijzigen van PM in jaarlijks
€67500

Aanvaard

C01-A10

3275058 - Amendement 2022-2025
Ecologisch Maaibeheer

Wijzigt de Kadernota 2022-2025 als volgt:
Over te gaan op ecologisch maaibeheer volgens scenario 3a en de
kadernota 2022-2025 op de volgende wijze te wijzigen:
Onder 4.1 Nieuwe beleidsvoornemens 2022-2025:
22-nb.5.6a Maaibeleid: scenario 3a structurele kosten
22-nb.5.6b Maaibeleid: scenario 3a incidentele kosten

Verworpen

C01-M01

3275067 - Motie Blijvende aandacht voor
Eenzaamheid

Aanvaard

C01-M02

3275078 - Motie Reservering in de
algemene reserve ten behoeve van het
sociaal domein

Draagt het College op om:
De raad te informeren zodra concrete eenzaamheidscijfers voor
Hengelo en eerste resultaten uit de drie pilots bekend zijn en op
basis daarvan binnen de reguliere P&C cyclus mogelijkheden voor
beleidsaanpassingen te benoemen.
Draagt het college op:
Het bedrag van 5,8 miljoen, dat toegevoegd gaat worden aan de
algemene reserve uit het begrotingsoverschot 2020, te labelen ten
behoeve van het sociale domein.

C01-M03

3275081 - Motie Afschaffen
Hondenbelasting

Verzoekt het college:
• Bij de begroting in 2022 een besluit uit te werken waarin de
hondenbelasting wordt afgebouwd en het netto tekort wordt
verwerkt in de OZB-tarieven.

Verworpen

C01-M04

3275083 - Motie Huisvesting voedselbank

Aanvaard

C01-M05

3275089 - Motie Inclusief taalgebruik

Draagt het college op en roept de voedselbank op
· Zo spoedig mogelijk na het zomerreces met elkaar in gesprek te
gaan over bovenstaande punten
· Hierna met de raad, middels een politieke markt, in gesprek te
gaan over bovenstaande punten zodat de gemeenteraad zo snel
mogelijk voor de begrotingsbehandeling 2022-2025 een
afgewogen besluit kan nemen over de subsidie aan de
voedselbank.
Wij roepen het college op om:
Voor het einde van het jaar 2021 met een voorstel richting onze
raad te komen om vanaf 2022 te werken aan een inclusiever
taalgebruik in de uitingen vanuit de gemeente.

Verworpen

Aanvaard

13 juli 2021
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 19
stemmen voor en 16
stemmen tegen (VVD, CDA,
D66, BurgerBelangen en
PVV) verworpen.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 24
stemmen tegen en 11
stemmen voor (D66,
LokaalHengelo, GroenLinks,
PVV, lid M.J. Huis in 't Veld
en lid H. Capelle)
verworpen.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
aanvaard.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 26
stemmen tegen en 9
stemmen voor (ProHengelo
en SP) verworpen.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 20
stemmen tegen en 15
stemmen voor (ProHengelo,
SP, BurgerBelangen,
LokaalHengelo en
ChristenUnie) verworpen.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
aanvaard.

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 33
stemmen voor en 2
stemmen tegen (PVV)
aanvaard.
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C01-M06

3275091 - Motie Ateliers Hart van Zuid

C01-M07

3275097 - Motie Jaarlijkse topsport op de
sportlocaties in Hengelo

C01-M08

3275100 - Motie Motiemarkt

C01-M09

3275105 - Motie Frauderisico-keurmerk
voor zorgaanbieders

C01

3258733 - Kadernota 2022-2025

Dragen we het college op:
In gesprek te gaan met de kunstenaars van Ateliers’93, SWWK
(en alle anderen die zich bij dit gesprek wensen
aan te sluiten) voor de kunst- en cultuurnota opnieuw aangeboden
wordt en mogelijk aan de raad beleidsaanpassingen voor te stellen
naar aan leiding van dit gesprek.
En draagt het college op:
• Om het voortouw te nemen in samenwerking met de plaatselijke
sportverenigingen en met de daarbij aangesloten bonden jaarlijks,
naast de FBK games, de organisatie van minimaal één nationaal
kampioenschap of één internationaal toernooi jaarlijks gestalte te
geven;
• Dit voor het einde van het jaar in een discussiestuk aan de
gemeenteraad ter bespreking voor te leggen;
• Het streven moet zijn om vanaf 2023 dit structureel in te gaan
voeren.
Draagt het college op:
· een bedrag van € 50.000,-- uit de algemene reserve beschikbaar
te stellen voor nieuwe burgerinitiatieven die uit een door de raad
te organiseren motiemarkt in het najaar van 2022 voortkomen.
Draagt het college van Hengelo op:
Om samen met andere Twentse gemeentes onderzoek te doen
naar het ontwikkelen van een integriteitskeurmerk voor
zorgaanbieders.


in te stemmen met het inhoudelijk afwegingskader,
waarbij koers en focus houden voorop staan;
2. het financieel perspectief 2022-2025 voor kennisgeving
aan te nemen en als uitgangspunt voor de
Beleidsbegroting 2022-2025 te hanteren;
3. in te stemmen met het uitgangspunt dat we sturen op
volume én rijksinkomsten in het sociaal domein voor een
neutraal financieel perspectief. Het college op te dragen
dit ten behoeve van de Beleidsbegroting 2022-2025 uit te
werken;
4. in te stemmen met het collegevoorstel voor nieuw
beleid;
5. de ingezette lobby naar de VNG en het rijk voort te
zetten om voldoende financiële rijksmiddelen te
ontvangen voor zowel de bestaande dan wel nieuwe taken
die we als gemeente moeten uitvoeren; ook moties van
andere gemeenten met de genoemde strekking in het
raadsadvies zal de gemeente Hengelo ondersteunen;
6. de lobby naar het rijk en provincie in te zetten om de
gemeenten in deze tijden tegemoet te komen om het

Aanvaard

13 juli 2021
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 33
stemmen voor en 2
stemmen tegen (PVV)
aanvaard.

Verworpen

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 29
stemmen tegen en 6
stemmen voor
(LokaalHengelo, PVV, lid
M.J. Huis in 't Veld en lid
H. Capelle) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
aanvaard.
Stemmende leden: 35
Stemverhouding: met 30
stemmen tegen en 5
stemmen voor
(LokaalHengelo, PVV en lid
H. Capelle) verworpen.
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 34
stemmen voor en 1 stem
tegen (lid H. Capelle)
vastgesteld.

Verworpen

Gewijzigd
vastgesteld
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stringente financieel toezichtkader te versoepelen;
7. in te stemmen met het collegevoorstel kaderstelling
weerstandsvermogen, zoals verwoord in paragraaf 5.1;
8. in te stemmen met de lokale lastenontwikkeling;
9. in te stemmen met de begrotingsuitgangspunten;
10. in te stemmen met de vervangingsinvesteringen
kapitaalgoederen in de openbare ruimte;
11. in te stemmen om de compenserende
dividenduitkering van Twence (voor de stijgende
afvalverwerkingstarieven van Twence met ingang van 1
juli 2022) ten gunste te laten komen op het taakveld
Afval, zodat de totale tariefsontwikkeling van de
afvalstoffenheffing vooralsnog voor een gemiddeld
huishouden nagenoeg gelijk blijft in 2022 ten opzichte van
2021.
 De vergadering wordt geschorst van 23.37 tot 23.46 uur.
Agendanummer
C02-A01

Onderwerp
3275112 - Amendement Correctie
"Voorzieningen Maatschappelijke
Participatie" bij Verordening
maatschappelijke participatie

Voorstel (zaak)
Amendeert het raadsbesluit 3232112 ‘Verordening
Maatschappelijke Participatie 2021’ als volgt:
Artikel 5 Participatie activiteiten
Oud: Lid 3: De bijdrage bedraagt per subsidiejaar maximaal € 125
per persoon van 18 jaar of ouder.
Nieuw: Lid 3: De bijdrage bedraagt per subsidiejaar maximaal €
200 per persoon van 18 jaar of ouder.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 21
stemmen voor en 14
stemmen tegen (VVD, CDA,
BurgerBelangen en PVV)
aanvaard.

Uit de toelichting, behorende bij de Verordening Maatschappelijke
participatie 2021
Oud:
Pagina 4: De bijdrage is verhoogd van € 110 naar € 125 per
persoon en per subsidiejaar.
Pagina 5: Per persoon van 18 jaar en ouder verstrekt het college
een bijdrage van maximaal € 125 per
subsidiejaar
Nieuw:
Pagina 4: De bijdrage is verhoogd van € 110 naar € 200 per
persoon en per subsidiejaar.
Pagina 5: Per persoon van 18 jaar en ouder verstrekt het college
een bijdrage van maximaal € 200 per subsidiejaar
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C02

D

3232112 - Verordening maatschappelijke
participatie 2021

De Verordening Maatschappelijke Participatie 2021 vast te stellen
De Verordening Maatschappelijke Participatie 2019 tegelijkertijd in
te trekken.

Gewijzigd
vastgesteld.

13 juli 2021
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring: M.J.
Luttikholt (PvdA).

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Onderwerp
3275122 - Motie Wederopbloei 2.0

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
De regeling Wederopbloei naar behoefte te actualiseren, de
geleerde lessen van afgelopen jaar daarin te verwerken en deze
aan de raad ter vaststelling aan te bieden.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 23
stemmen voor en 12
stemmen tegen (VVD, D66,
BurgerBelangen en lid M.J.
Huis in 't Veld) aanvaard.

 De voorzitter sluit de vergadering om 00.25 uur.
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