BESLUITENLIJST

4 en 11 juli 2017

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 4 en 11 juli 2017 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, E. Alkema, M.J. ten Barge, mevrouw E. van der Brugh, A.G. Bruinsma, I. Çetinkaya, mevrouw J.M.J. DoornbosGeerdink, J.L. Evers, O.J. Fiechter, F. van Grouw, M. Hollander, S.M.A. Horsthuis, L.F.M. Janssen, G. Knegt, H. Koetsveld, mevrouw E.M. Kok, R.G. Kok, mevrouw
M.J.G.F. Luttikholt, V.H. Mulder, W. Mulder, mevrouw M.J.H.M. Muller, mevrouw B. Nijland, F. Peters, mevrouw I.C. Postma-Horstman, J.J.H. Rikkerink, M.A. van
Rossum, mevrouw M.B. Rouwet-Smits, mevrouw H. Steen-Klok, B.J. van Veen, mevrouw K. Veneberg, G.J.J. Vennegoor, J.H. Vis, B.C. van Wakeren, W. Wiertsema,
I. Yikilmaz.
Afwezig is lid/zijn de leden: H. van Doren
Aanwezig zijn de wethouders: J. Bron, C.F.M. Bruggink, M.J.H. Elferink, mevrouw M.A. ten Heuw
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:
De heer Van Doren (SP) heeft zich afgemeld.

A02

Vaststelling agenda
De heer Knegt (Pro Hengelo) deelt namens zijn fractie mede dat agendapunten C02 en C03 wat hen betreft als hamerstuk kunnen worden behandeld.
Mevrouw Steen (CDA) kondigt een motie vreemd aan 'Pro Memorie, Piet Mondriaan in Hengelo', welke als agendapunt D01 wordt toegevoegd.
Mevrouw Muller (CDA) meldt dat de stukken voor agendapunt C01 te laat zijn aangeleverd voor behandeling in deze vergadering. Na enige discussie wordt
bij stemming besloten dit punt te behandelen op 11 juli om 19.30 uur.
De heer Fiechter (VVD) verzoekt om hamerstuk B05 apart in stemming te brengen.
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
1. Vragen van de heer Van Wakeren (Pro Hengelo) inzake stand van zaken Oyfo, beantwoord door wethouder Bruggink.
2. Vragen van de heer Van Veen (Lid Van Veen) en de heer Janssen (Lokaal-Hengelo) inzake de brief van dem. min. Plasterk inzake de kwestie Beernink,
beantwoord door burgemeester Schelberg.
3. Vragen van De heer Fiechter (VVD) inzake invoeren parkeren met parkeerschijf bij het ZGT, beantwoord door wethouder Bron.
4. Vragen van de heer Vennegoor (SP) inzake bestemmingsplan 2013 Badhuis, beantwoord door wethouder Elferink.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen mededelingen.
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B
HAMERSTUKKEN
Agendanummer
Onderwerp
B01
2126654 - Herziening grondexploitaties
per 1-1-2017

4 en 11 juli 2017
Voorstel (zaak)
1. De boekwaarde overzichten van de 'Materiële Vaste Activa' (voorheen nog
niet in exploitatie genomen gronden) vast te stellen.
2. De per 1 januari 2017 herziene grondexploitaties en de daarmee samenhangende herziening van de reserve grondexploitaties vast te stellen.
3. Ten laste van de reserve grondexploitaties een voorziening te treffen van
€ 60.199.021 om de tekorten van de grondexploitaties af te dekken.
4. Ten laste van de reserve grondexploitaties een voorziening te treffen van
€ 16.023.252 om de tekorten van de 'Materiële Vaste Activa' af te dekken.
5. Een haalbaarheidsonderzoek (€ 15.000) naar een zonnepark ten laste van
de reserve grondexploitaties te brengen.
6. Tussentijds winst te nemen van € 1.096.845 in de grondexploitatie van het
watertorenpark.
7. De winst kan genomen worden, omdat er geen vastgoed meer in het park
hoeft te worden overgenomen. In 2017 het verwachte voordeel
(€ 348.422) wat ontstaan is terug te betalen aan Welbions.
8. De helft van de verbetering van het resultaat van het watertorenpark
(€ 0,2 miljoen) in 2017 vanuit de reserve grondexploitaties over te
hevelen naar de reserve vastgoed.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

De volgende punten zijn geen planinhoudelijke wijzigingen, maar worden
opgenomen omdat de wetgeving gewijzigd is:
9. Jaarlijks het door de gewijzigde wetgeving ontstane rentenadeel voor de
gemeente Borne in de grondexploitatie de Veldkamp ten laste van de
reserve grondexploitaties te brengen. Het nadeel ontstaat voor Borne,
omdat ze over haar eigen vermogen geen rente aan de grondexploitatie
(en dus ook aan Hengelo) mag berekenen. Het gaat in totaal om een
bedrag van € 2.269.675 (prijspeil 1 januari 2017). Het nadeel voor 2016
bedraagt € 222.849.
10. Een bedrag van € 50.000 te reserveren voor een skatevoorziening in de
reserve grondexploitaties. Dit bedrag was gereserveerd in de
grondexploitatie Lange Wemen, maar door de nieuwe wetgeving mag deze
niet meer ten laste van de grondexploitatie gebracht worden.
11. Een bedrag van € 1.425.000 te reserveren in 2017 voor de reconstructie
van de Langestraat en het Burgemeester Jansenplein. Hiervoor was geld
gereserveerd in de grondexploitatie Lange Wemen, maar door de
gewijzigde regelgeving mag dat niet meer ten laste van de
grondexploitatie komen.
12. Een bedrag te reserveren in de reserve grondexploitaties van € 350.000
voor het mogelijk afboeken op bedrijventerreinen in het kader van de
Regionale Bedrijventerrein Programmering.
13. De bijdrage vanuit de Algemene Reserve Investeringen van € 3 miljoen
voor Hart van Zuid op te nemen in de reserve grondexploitaties. Deze
bijdrage mag niet meer worden opgenomen in de grondexploitatie.
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Agendanummer
B02

Agendanummer
B03

Onderwerp
2117625 - Herprogrammeren
bedrijventerreinen Twente

Voorstel (zaak)
In te stemmen met het document “Afspraken Regionale Bedrijventerreinen
Programmering Twente 2017 – 2020” en de daarin opgenomen afspraken
over het in balans brengen van vraag en aanbod, het in procedure brengen
van nieuwe plannen en het vervolgproces.

Onderwerp
2120904 - Vaststellen
bestemmingsplan Naoorlogse Wijken,
Drienerstaete

Voorstel (zaak)
A.
1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen voor zover deze
betrekking hebben op het ontwerp bestemmingsplan, zoals opgenomen in
de “Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan en ontwerp
omgevingsvergunning Naoorlogse wijken, Drienerstaete, met toepassing
van de coördinatieregeling” , dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. het bestemmingsplan Naoorlogse Wijken, Drienerstaete (met identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0106-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0106.dgn) vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Naoorlogse
Wijken, Drienerstaete.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 5 stemmen
tegen van VVD en
Lijst Horsthuis en

B.
na vaststelling van het bestemmingsplan Naoorlogse Wijken, Drienerstaete de
indieners van de zienswijzen op de hoogte te brengen van het besluit van de
raad.
Agendanummer
B04

Agendanummer
B05

Onderwerp
2095296 - Vaststellen
bestemmingsplan Naoorlogse wijken,
Isaac da Costastraat

Voorstel (zaak)
1. Het bestemmingsplan Naoorlogse wijken, Isaac da Costastraat (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0102-0301, getekend op
ondergrond NL.IMRO.0164.BP0102) vast te stellen;
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Naoorlogse
wijken, Isaac da Costastraat.

Onderwerp
2116548 - Extra middelen bestrijding
kinderarmoede besteding 2017.

Voorstel (zaak)
De extra middelen ter bestrijding van de gevolgen van kinderarmoede voor
het jaar 2017 in te zetten conform bijgevoegd raadsadvies;
de bijbehorende verordening vast te stellen;
de beleidsbegroting aan te passen conform bijgevoegde
begrotingswijziging.
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31 stemmen
voor, wordt het
voorstel
vastgesteld.
Stemverklaring
van de heer
Fiechter (VVD).
Agendanummer
C02

Agendanummer
C03

C

Onderwerp
2125197 - Eerste Beleidsrapportage
2017

Voorstel (zaak)
1. In te stemmen met de eerste beleidsrapportage 2017;
2. De begroting 2017 te wijzigen op basis van het overzicht financiële
afwijkingen.

Onderwerp
2070975 - Evaluatie preventie en
handhavingsplan alcohol

Voorstel (zaak)
De evaluatie van het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 'Een gezamenlijke
verantwoordelijkheid' vast te stellen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 35.
Met 5 stemmen
voor van Lijst
Horsthuis en VVD
en 30 stemmen
tegen, wordt de
motie verworpen.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

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

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT


De heer Peters (Pro Hengelo) verlaat de vergadering om 21.15 uur.
Agendanummer
Onderwerp
Voorstel (zaak)
C04-M01
2137802 - Motie Pilot vrije
Het college op te dragen:
openingstijden Hengelo
Een pilot voor te bereiden met daarin vrije openingstijden voor de horeca in
het centrum voor de vrijdag en zaterdag avond.

Agendanummer
C04-M02

Onderwerp
2137810 - Motie inz. nieuwe horecainitiatieven en uitbreiding bestaande
horeca ihkv horecavisie

Voorstel (zaak)
Roept de horeca op om open te staan voor de komst van nieuwe horecabedrijven in de binnenstad van Hengelo en de verbreding van het horecaaanbod te verwelkomen.
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stemmen
aanvaard.

Draagt het college op nieuwe initiatieven en uitbreiding van bestaande horeca
in het kernwinkelgebied van de binnenstad die invulling geven aan bovengenoemde kwalitatieve aanvulling welwillend te beoordelen en te faciliteren.
Agendanummer
C04

Onderwerp
2122868 - Horecavisie Hengelo 2016

Voorstel (zaak)
•
In te stemmen met de behandeling van de zienswijzen zoals opgenomen
in de “Nota behandeling zienswijzen Horecavisie Hengelo 2016”, die deel
uitmaakt van dit besluit;
•
In de "Ontwerp Horecavisie Hengelo 2016" wijzigingen aan te brengen
zoals deze zijn opgenomen in de "Staat van wijzigingen Horecavisie
Hengelo 2016" dat deel uitmaakt van dit besluit;
•
De Horecavisie Hengelo 2016 (met identificatienummer NL.IMRO.
0164.SV0003-0301 op ondergrond NL.IMRO. 0164.SV0003.dgn)
gewijzigd vast te stellen.



De heer Peters (Pro Hengelo) keert om 21.16 uur terug in de vergadering.

D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01



Onderwerp
2137814 - Motie inz. Pro Memorie, Piet
Mondriaan in Hengelo

Voorstel (zaak)
Verzoekt het college:
•
voor de realisatie van dit concept nog dit jaar eenmalig een bedrag
beschikbaar te stellen van 3000 euro.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 35.
Met 5 stemmen
tegen van Lijst
Horsthuis en VVD
en 30 stemmen
voor, wordt het
voorstel
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aanvaard.

De voorzitter schorst de vergadering om 21.26 uur.
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BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 11 juli 2017 te 19.30 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: G.J. Eeftink
Aanwezig zijn de leden: N. Akfidan, F.W.G. Albek, E. Alkema, M.J. ten Barge, mevrouw E. van der Brugh, mevrouw J.M.J. Doornbos-Geerdink, H. van Doren, J.L.
Evers, O.J. Fiechter, F. van Grouw, M. Hollander, S.M.A. Horsthuis, L.F.M. Janssen, G. Knegt, H. Koetsveld, mevrouw E.M. Kok, R.G. Kok, mevrouw M.J.G.F.
Luttikholt, V.H. Mulder, W. Mulder, mevrouw M.J.H.M. Muller, mevrouw B. Nijland, F. Peters, mevrouw I.C. Postma-Horstman, J.J.H. Rikkerink, M.A. van Rossum,
mevrouw M.B. Rouwet-Smits, mevrouw H. Steen-Klok, B.J. van Veen, G.J.J. Vennegoor, B.C. van Wakeren, W. Wiertsema
Afwezig is lid/zijn de leden: A.G. Bruinsma, I. Çetinkaya, mevrouw K. Veneberg, J.H. Vis, I. Yikilmaz
Aanwezig zijn de wethouders: J. Bron, mevrouw M.A. ten Heuw
Afwezig is de wethouder/zijn de wethouders: C.F.M. Bruggink, M.J.H. Elferink



De voorzitter hervat de vergadering om 19.30 uur

Agendanummer
C01-A01

Onderwerp
2139555 - Amendement inz.
Aanpassing besteding positief resultaat

Voorstel (zaak)
Wijzigt het jaarverslag en jaarrekening als volgt:
•
Bij besluit nummer 4:
•
€ 4.5 miljoen toe te voegen aan de bestemmingsreserve 'Ruimtelijke
kwaliteit binnenstad';
•
€1,5 miljoen toe te voegen aan de algemene reserve.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt hoofdelijke stemming
plaats. Aantal
stemmende
leden: 32.
Met 2 stemmen
voor van Lid Van
Veen en LokaalHengelo wordt
het amendement
verworpen.

Pagina 6 van 8

4 en 11 juli 2017
Agendanummer
C01



Onderwerp
2107452 - Jaarverslag en jaarrekening
2016

Voorstel (zaak)
1. Het jaarverslag 2016 van de gemeente Hengelo vast te stellen en de
daarin opgenomen toelichting, analyses, conclusies en aanbevelingen, te
aanvaarden als verantwoording van het college over het gevoerde beleid
en beheer in 2016;
2. De lasten over het jaar 2016 vast te stellen op afgerond € 306.808.000,
de baten op € 312.934.000
3. Het gerealiseerde resultaat te bepalen op € 6.126.000;
4. Dit resultaat als volgt te bestemmen:
a. een bedrag van € 51.000 als inhaalbudget voor de vervanging van
speelplekken in 2017
b. € 475.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve “Ruimtelijke
kwaliteit binnenstad” en
c. € 5.600.000 toe te voegen aan de algemene reserve;
5. Het balanstotaal ultimo 2016 vast te stellen op afgerond € 808.371.000 en
het eigen vermogen na bestemming op afgerond € 38.300.000 (excl.
jaarresultaat 2016).
6. De Reserve Warmtenet, de Reserve Lopende Projecten en de reserve
Lening Schouwburg op te heffen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Schorsing van
21.02 tot 21.09
uur.
Aantal stemmende leden: 32.
Met 2 stemmen
tegen van Lid
Van Veen en
Lokaal Hengelo
en 30 stemmen
voor, wordt het
voorstel
vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.20 uur.
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