26 januari 2022
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op woensdag 26 januari 2022 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, mevrouw S. van den 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, 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. NijhofLeeuw, R.H. Oude Munnink, F. Peters, J.J.H. Rikkerink, mevrouw B.J.M. Schoemaker, mevrouw H.S. Steen-Klok (later), G.J.J. Vennegoor, mevrouw S. van Wier-Koca,
W. Wiertsema, I. Yikilmaz en mevrouw C. van der Zweth-Maijer
Afwezig zijn de leden: mevrouw W. Rozema-van Dalen en J.H. van der Sleen
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.
Mededelingen: mevrouw W. Rozema-van Dalen en J.H. van der Sleen zijn afwezig.

A02

Vaststelling agenda
L. Janssen (lid Janssen) heeft een motie vreemd over ‘Oproep herstel koppeling AOW-minimumloon’ aangekondigd. Deze wordt als agendapunt D01 behandeld.
De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
M. Luttikholt (PvdA) heeft vragen aangemeld over het ‘Budget voor de binnenstad’, beantwoord door wethouder Van Wakeren.
M. Luttikholt (PvdA) heeft vragen aangemeld over ‘Opkoopbescherming’, beantwoord door wethouder Van Wakeren.
S. van den Beukel (ChristenUnie) heeft vragen aangemeld over ‘Energiearmoede’, beantwoord door wethouder Bruggink.
S. van den Beukel (ChristenUnie) heeft vragen aangemeld over ‘Sluiting kerken Beckum/Bentelo’, beantwoord door wethouder Gerrits.
V. Mulder (SP) heeft vragen aangemeld over de ‘Flat aan de Wethouder Kampstraat’, beantwoord door burgemeester Schelberg.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.

B

HAMERSTUKKEN
Geen
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C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01-A01

Onderwerp
3371110 - Amendement: De
stadhuishal als (tijdelijke)
expositieruimte

C01-A02

3371127 - Amendement inzake
SchouwArt

C01-A03

3371133 - Amendement inzake een
permanente kunstzaal in de binnenstad

Voorstel (zaak)
Amendeert het voorstel als volgt:
• Kennis te nemen van het onderzoeksrapport
‘Kunstpodium in Hengelo';
• Het college de opdracht te geven om een vaste
expositieruimte te zoeken in het centrum van Hengelo
en daarbij de begroting uit het onderzoeksrapport
‘Kunstpodium in Hengelo’ te volgen;
• Ter overbrugging naar de vaste expositieruimte de
stadhuishal structureel open te stellen als expositieruimte
voor Hengelose en niet-Hengelose kunstenaars en voor de
bestaande Gemeentelijke kunstcollectie;
• De kelder onder het stadhuis beschikbaar te stellen voor de
opslag van de benodigde attributen voor de exposities;
• De exposities in de stadhuishal inclusief de extra
openstellingen te dekken uit de middelen die beschikbaar
zin gesteld in de cultuurnota, inclusief de resterende
middelen die overgeheveld worden uit 2021;
• De gemeenteraad te informeren over de plannen omtrent de
organisatie die de organisatie en de uitvoering van de
toekomstige exposities gaat organiseren en de kosten die
hiermee gemoeid zijn.
Amendeert het voorstel als volgt:
 Kennis te nemen van het onderzoeksrapport “kunstpodium
in Hengelo”;
 SchouwArt de komende 3 jaar (2022,2023,2024) actiepunt
29 te uit de kunst- en cultuurnota 2021-2024 te laten
uitvoeren;
 Tenzij voormeld amendement op grond van wettelijke
regels en bepalingen, dan wel rechterlijke uitspraken, niet
mogelijk mocht blijken te zijn;
 Eind 2023 een tussentijdse evaluatie van SchouwArt te
plannen.
Amendeert het voorstel als volgt:
 Kennis te nemen van het onderzoeksrapport “kunstpodium
in Hengelo”;
 Het college de opdracht te geven op zoek te gaan naar een
aanvullende permanente kunstzaal in de binnenstad van
Hengelo, waarbij de begroting uit het onderzoeksrapport
“kunstpodium in Hengelo” leidend is.
Het college zal binnen zes maanden terug komen naar de
raad met de stand van zaken;

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 32
stemmen tegen en 3
stemmen voor (lid Capelle,
lid Janssen en lid Huis in 't
Veld) verworpen.

Verworpen

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 33
stemmen tegen en 2
stemmen voor (lid Capelle
en lid Janssen) verworpen.
Stemverklaring: B.
Morskieft (CDA) verworpen.

Aanvaard

Stemmende leden: 35.
Stemverhouding: met 33
stemmen voor en 2
stemmen tegen (PVV, lid
Huis in 't Veld) aanvaard.
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C01-M01

3371159 - Motie: De vensters van de
'Dagwinkel' als expositieruimte

C01

3342783 - Onderzoek kunstpodium

In de tussenliggende periode beeldend kunstenaars de
mogelijkheid te bieden op een tijdelijk of verschillende podia
hun werk in de binnenstad te laten exposeren passend
binnen de begroting uit het onderzoeksrapport
“kunstpodium in Hengelo”;
 Het extra bedrag wat nodig is voor een permanente
kunstzaal in Hengelo op te nemen als nieuw af te wegen
beleid in de kadernota 2023-2026;
 Het college informeert de raad hoe zij tot een organisatie
komt met de opdracht om het exposeren van beeldende
kunst te organiseren en ook hoe deze opdracht eruit ziet.
Roept het college op:
• De vensters en erkers van de ‘Dagwinkel’ beschikbaar te
stellen als expositieruimte en de locatie zo onderdeel te
maken van de kunstroute;
• Expositieruimte in de ‘Dagwinkel’ per 1 april in gebruik te
stellen;
• De kosten (ophangrail, belichting, verzekering, honorarium
kunstenaars, organisatie) te dekken uit de middelen die
beschikbaar zijn gesteld in de cultuurnota, inclusief de
resterende middelen die overgeheveld worden uit 2021.
De raad wordt voorgesteld om:
1. Kennis te nemen van het onderzoeksrapport “Kunstpodium
in Hengelo”;
2. Het college de opdracht te geven op zoek te gaan naar een
aanvullende permanente kunstzaal in de binnenstad van
Hengelo, waarbij de begroting uit het onderzoeksrapport
“kunstpodium in Hengelo” leidend is. Het college zal binnen
zes maanden terug komen naar de raad met de stand van
zaken;
3. In de tussenliggende periode beeldend kunstenaars de
mogelijkheid te bieden op een tijdelijk of verschillende
podia hun werk in de binnenstad te laten exposeren
passend binnen de begroting uit het onderzoeksrapport
“kunstpodium in Hengelo”;
4. Het extra bedrag wat nodig is voor een permanente
kunstzaal in Hengelo op te nemen als nieuw af te wegen
beleid in de kadernota 2023-2026;
5. Het college informeert de raad hoe zij tot een organisatie
komt met de opdracht om het exposeren van beeldende
kunst te organiseren en ook hoe deze opdracht eruit ziet.

Verworpen

Stemmende leden: 35
Stemverhouding: met 32
stemmen tegen en 3
stemmen voor (lid Capelle,
lid Huis in 't Veld en lid
Janssen) verworpen.

Gewijzigd
vastgesteld

Stemmende leden: 34
Stemverhouding: met 31
stemmen voor en 3
stemmen tegen (PVV, lid
Capelle en lid Janssen)
vastgesteld.
Stemverklaring: L. Janssen
(lid Janssen).

 E. van der Brugh verlaat de vergadering om 21.50 uur.
 De vergadering wordt geschorst van 22.02 tot 22.07 uur.
 O. Fiechter verlaat de vergadering tijdens de schorsing.
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C02-A01

3371165 – Amendement: Aanscherpen
inzet mobiliteitsvisie op groep die fysiek
beperkt is.

C02

3326300 - Koersnota mobiliteitsvisie

Wijzigt de tekst van de koersnota bij punt 6.4 als volgt:
De tekst in de paragraaf ‘Hengelo voor iedereen toegankelijk’
Vervangen door:
Om te kunnen deelnemen aan de samenleving is het essentieel
dat ook de groep van inwoners van de gemeente die fysieke
beperkingen ondervinden in staat zijn om op plekken te komen
waar zij graag willen zijn. Dat vergt inspanningen van de
gemeente. Dat wil zeggen dat de gemeente voorzieningen
regelt die ervoor zorgen dat de beperkingen voor inwoners qua
vervoersmiddelen, qua vervoerswegen en qua noodzakelijk
comfort tijdens vervoer en verblijf zijn weggenomen. Het VN
verdrag voor rechten van de mensen met een beperking op het
punt van vervoer (zie ook:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechten-vanmensen-met-een-handicap/programma-onbeperktmeedoen/vervoer) en de Visie op Vervoer uit 2015 Twente
gelden hiervoor als uitgangspunt. Ouderen, en ook mensen
met een fysieke beperking, moeten zich autonoom, veilig,
vlot en comfortabel kunnen verplaatsen in de openbare ruimte.
Het stimuleren van ondernemers om hun winkels en bedrijven
in de gemeente ook (beter) toegankelijk te maken voor
mensen met een beperking behoort daarbij ook tot haar taak.
Bestrijding van mobiliteitsarmoede moet zorgen voor deelname
aan het maatschappelijk leven en het bestrijden van sociale
uitsluiting voor iedereen.
De ‘'Koersnota Mobiliteit Hengelo knooppunt van Twente’ vast
te stellen.

Ingetrokken

Vastgesteld

Stemmende leden: 33
Stemverhouding: met
algemene stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring: J. Evers
(GroenLinks).
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D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Onderwerp
3371167 - Motie vreemd: Oproep
herstel koppeling AOW-minimumloon

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
• Een brandbrief op te stellen en naar alle partijen, welke
zitting hebben in de Tweede Kamer en het Kabinet Rutte 4,
te sturen met het dringende verzoek van de gemeenteraad
van Hengelo om de AOW-uitkeringen wél te blijven
koppelen aan de stijging van het minimumloon;
• Een afschrift naar alle andere colleges en gemeenteraden
te sturen met het verzoek om dit te steunen en of ook een
signaal af te geven naar de Tweede Kamer en het
Kabinet Rutte 4 voor herstel koppeling AOW-minimumloon.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit de
vergadering
Stemmende leden: 33
Stemverhouding: met 19
stemmen voor en 14
stemmen tegen (VVD, CDA,
D66, GroenLinks,
ChristenUnie en lid Janssen).
Stemverklaring: M. Boers
(VVD), R. Oude Munnink
(D66) en H. Steen-Kok
(CDA).

 De voorzitter sluit de vergadering om 22.45 uur.
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