BESLUITENLIJST

5 juni 2018

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 5 juni 2018 te 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: mevrouw A.M.G. Haarhuis-Oude Luttikhuis
Aanwezig zijn de leden: N. Akfidan, F.W.G. Albek, M.J. ten Barge, mevrouw S. van 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, O.J. Fiechter, mevrouw J.M.M. Freriksen, G.G. Gerrits, F. van Grouw, mevrouw M.A. ten Heuw, mevrouw M.J.J.T. Huis
in 't Veld, 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, Mevrouw J.M.
Nijhof-Leeuw, F. Peters, P. Rillmann, J.J.H. Rikkerink, mevrouw W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker-Olde Olthof, J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok,
B.G. van Wakeren, mevrouw S. van Wier-Koca, W. Wiertsema, I. Yikilmaz.
Afwezig is lid/zijn de leden: n.v.t.
Aanwezig zijn de wethouders: C.F.M. Bruggink, M.J.H. Elferink, mevrouw M.A. ten Heuw
Afwezig is de wethouder/zijn de wethouders: J. Bron

A
A01

ALGEMEEN
De Voorzitter opent de vergadering, heet de aanwezigen van harte welkom.
Mededelingen: Wethouder Bron is niet aanwezig.

A02

Vaststelling agenda
De voorzitter stelt voor om agendapunt D01 te behandelen na agendapunt A03. De raad gaat hiermee unaniem akkoord.
De agenda wordt aldus vastgesteld.



De stembriefjes t.b.v. agendapunt D01 worden ingenomen.
De voorzitter benoemt de leden mevrouw Morskieft (CDA), mevrouw Rozema (D66) en de heer Gerrits (VVD) (– tevens voorzitter) tot stemcommissie.
De stemcommissie verlaat, in gezelschap van de griffier, de vergadering.


A03

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



De stemcommissie en de griffier keren terug in de vergadering.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen mededelingen.

mevrouw Morskieft (CDA) inzake verkeerssituatie N739 in Beckum, beantwoord door wethouder Bruggink.
mevrouw Van Beukel (ChristenUnie) inzake energievoorziening in woonwijk Woolderlanden, beantwoord door wethouder Elferink.
mevrouw Schoenmaker (VVD) inzake aanvragen vergunningen evenementen, beantwoord door burgemeester Schelberg.
de heer Van der Sleen (PVV) inzake samenwerking met horecaondernemers m.b.t. drugsoverlast, beantwoord door burgemeester Schelberg.
mevrouw Van Beukel (ChristenUnie) inzake asbestsanering gemeentelijke gebouwen, beantwoord door wethouder Elferink.
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HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

Onderwerp
2213316 - Kredietaanvraag
reconstructie Kuipersdijk

Voorstel (zaak)
1. Een krediet ter beschikking te stellen van € 2.945.000 en deze te dekken
als volgt:
a. € 847.000 uit de grondexploitatie Veldwijk Noord
b. € 300.000 bijdrage Welbions
c. € 180.000 uit het asfalt onderhoud
d. € 985.000 uit het Gemeentelijk Riolering Plan
e. € 150.000 uit de reserve bodemsanering
f. € 483.000 bijdrage provincie BDU 2017

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

2. De hiertoe behorende begrotingswijziging 18051 vast te stellen
C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01

Onderwerp
2233466 - Concept-Jaarstukken
Gemeenschappelijke Regelingen 2018

Voorstel (zaak)
De raad besluit:
1.
a. geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2017 en de concept
programmabegroting 2019 van de Regio Twente
b. wel een zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2017 en de
ontwerpbegroting 2019 van de Veiligheidsregio Twente
c. geen zienswijze in te dienen op het voorlopig jaarverslag 2017 de
ontwerpbegroting 2019 van het Sociaal Werkleerbedrijf Midden Twente
d. geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2017 en de primitieve
begroting 2019 van de Stadsbank Oost-Nederland
e. geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2017, herziene
begroting 2018, begroting 2019 en meerjarenraming 2020-2022 van
het Regionaal Bedrijventerrein Twente
f. geen zienswijze in te dienen op de concept gewijzigde begroting 2018
en concept begroting 2019 van het Gemeentelijk Belastingkantoor
Twente
g. geen zienswijze in te dienen op de jaarstukken 2017 en de
ontwerpbegroting 2019 van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente
2. De betrokken besturen van de gemeenschappelijke regelingen te informeren middels een uitgaande brief over de inhoud van dit besluit.
3. De betrokken besturen van de gemeenschappelijke regelingen, middels de
uitgaande brief, de uitgevoerde QuickScan vanuit de Rekenkamercommissies
aan te bieden en de besturen te verzoeken om op de inhoudelijk gemaakte
opmerkingen te reageren naar de betrokken gemeenteraden.
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Agendanummer
C02

Agendanummer
C03

D

Voorstel (zaak)
a) In te stemmen met de Realisatieovereenkomst (ROK) 2e fase Veldwijk
Zuid;
b) een krediet beschikbaar te stellen groot € 1.500.000,00 uit de Reserve
Decentralisatie-uitkering ter dekking van de gemeentelijke bijdrage in de
ROK 2e fase Veldwijk Zuid totaal groot € 1.934.005,00.

Onderwerp
2221725 - Actualisatie
Bomenverordening

Voorstel (zaak)
de Bomenverordening vast te stellen.
de grens bebouwde kom ingevolge de Wet natuurbescherming vast te
stellen
kennis te nemen van het document ‘concept Beleidsregels voor de
beoordeling van een aanvraag voor een vergunning voor het vellen of
doen vellen van houtopstanden’ en de bijbehorende concept
compensatietabel.

5 juni 2018
Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 37.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Namens de
stemcommissie
deelt de
voorzitter mede
dat er 37 geldige
stemmen zijn
uitgebracht.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01



Onderwerp
2200490 - Realisatieovereenkomst 2e
fase Veldwijk zuid

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Onderwerp
2240355 - Benoemen Functionaris
Gegevensbescherming (FG)

Voorstel (zaak)
1. De heer E.H.J. Altena met terugwerkende kracht per 1 mei 2018 te
benoemen als Functionaris Gegevensbescherming (FG) als bedoeld in
artikel 37 van de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG).
2. De benoeming aan te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP )
3. De FG aan te wijzen als toezichthouder in de zin van titel 5.2 van de
Algemene wet bestuursrecht

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur.
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