BESLUITENLIJST

26 september 2017

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 26 september 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, A.G. Bruinsma, I. Çetinkaya, mevrouw J.M.J. DoornbosGeerdink, H. van Doren, J.L. Evers, O.J. Fiechter, F. van Grouw, 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, 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: mevrouw I.C. Postma-Horstman, J.J.H. Rikkerink, W.A. Winter
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: Melding van afwezigheid van wethouder Bron en raadsleden mevrouw Postma (CDA), de heer Rikkerink (VVD) en de heer Winter (PvdA).

A02

Vaststelling agenda
De heer Wiertsema (Pro Hengelo) kondigt aan een motie vreemd aan de agenda in te dienen 'Bezuinigingen ZGT' welke als agendapunt D04 wordt toegevoegd.
Aldus gewijzigd wordt de agenda vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
1. Vragen van de heer Van Wakeren (Pro Hengelo) inzake Veilig Thuis Twente, beantwoord door wethouder Bruggink.
2. Vragen van de heer Van Grouw (SP) inzake de sporthal van de OSG, beantwoord door wethouder Bruggink.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
1. Er zijn geen mededelingen.

C

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01-A01

Onderwerp
2162507 - Amendement Energie Actie
Plan

Voorstel (zaak)
Wijzigt het actieplan "nieuwe energie Hengelo" als volgt:
Voegt toe op blad 33, na 'Duurzaam (T)huis Twente / Energiearmoede'
•
Nog in voorbereiding'.
de regels
'Energiebox beschikbaar stellen aan Hengelose huishoudens:
•
'Nog in voorbereiding'.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34.
Met 12 stemmen
tegen van VVD,
CDA, D66 en Lijst
Horsthuis en 22
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stemmen voor,
wordt het aangepaste amendement aanvaard.
Agendanummer
C01-A02

Agendanummer
C01-M01

Agendanummer
C01

Onderwerp
2162510 - Amendement Energie Actie
Plan NEH 2017-2021

Voorstel (zaak)
We kunnen het ons niet permitteren om de doelstellingen niet te halen. Het
uitvoeren van gewenste initiatieven mag niet gehinderd worden door beperkte
middelen. Het bovengenoemde door de raad te nemen besluit wordt daarom
geamendeerd met de volgende aanvulling:
5. Voor de uitvoering van het EnergieActieplan zijn de geformuleerde
doelstellingen leidend. Wanneer blijkt dat het voor het realiseren van deze
doelstellingen nodig is, worden additionele middelen vrijgemaakt. Het
college legt dan voorstellen daartoe voor aan de raad.

Onderwerp
2162517 - Motie: Hengelo
windmolenvrij

Voorstel (zaak)
Draagt het college op:
Plaatsing van windmolens in de gemeente Hengelo te voorkomen om
zodoende de gemeente Hengelo windmolenvrij te houden.

Onderwerp
2114374 - EnergieActieplan/Nieuwe
Energie Hengelo 2017-2021

Voorstel (zaak)
1. Het deel A van het EnergieActieplan/ Nieuwe Energie Hengelo 2017-2021
als kaderstellend voor de energietransitie vast stellen;
2. Het college op te dragen de uitvoering en uitbouw van deel B - de
projectenlijst- ter hand te nemen en voorts jaarlijks de voortgang, de
middelenbesteding en de stand van de projecten met de raad te delen;
3. De begroting voor de jaren 2017 en 2018 te wijzigen om daarmee in 2017
€ 44.000,- te onttrekken uit de bestemmingsreserve duurzaamheid en in
2018 € 50.053,- t.b.v. de ontwikkeling van projecten en initiatieven
binnen het programma Nieuwe Energie Hengelo 2017-2021;
4. In te stemmen met de inzet van de middelen bedoeld voor het energieloket voor de intensivering van de aanpak van de particuliere woningvoorraad en de energiearmoede, alsmede het opzetten en uitvoeren van
de benodigde communicatie (betrekken MKB);
5. Dat voor de uitvoering van het Energie Actieplan de geformuleerde
doelstellingen leidend zijn. Wanneer blijkt dat het voor het realiseren van
deze doelstellingen nodig is, worden additionele middelen vrijgemaakt. Het

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34.
Met 4 stemmen
tegen van VVD en
Lijst Horsthuis en
30 stemmen
voor, wordt het
amendement
aanvaard.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34.
Met 4 stemmen
voor van VVD en
Lijst Horsthuis en
30 stemmen
tegen, wordt de
motie verworpen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Schorsing van
20.26 tot 20.33
uur en van 20.47
tot 20.57 uur.
Stemmende
leden: 34.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.
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college legt dan voorstellen daartoe voor aan de raad.
Agendanummer
C02-A02

Onderwerp
2162523 - Amendement geef de jeugd
een eigen stem!

Voorstel (zaak)
Amendeert de vast te stellen referendumverordening Hengelo 2017 door
Artikel Ie te amenderen door de huidige en volgende tekst:
Ie. kiesgerechtigden: degenen die op de dag van het raadsbesluit tot het
houden van een referendum ingezetenen zijn van de gemeente Hengelo en
op de dag van de stemming de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
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Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34.
Met 6 stemmen
voor van D66,
Lokaal-Hengelo
en Lid Van Veen
en 28 stemmen
tegen, wordt het
amendement
verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34.
Met 5 stemmen
voor van PvdA,
Lokaal-Hengelo
en Lid Van Veen
en 29 stemmen
tegen, wordt het
amendement
verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34.
Met 16 stemmen
voor van SP, Pro
Hengelo, GroenLinks, LokaalHengelo en Lid
Van Veen en 18
stemmen tegen,
wordt de motie

te vervangen door de volgende tekst:
Ie. kiesgerechtigden: degenen die op de dag van het raadsbesluit tot het
houden van een referendum ingezetenen zijn van de gemeente Hengelo en
op de dag van de stemming de leeftijd van zestien jaar en ouder hebben
bereikt en met uitzondering van hun leeftijd voldoen aan de vereisten voor
het kiesgerechtigd zijn;
Agendanummer
C02-A03

Onderwerp
2162525 - Amendement Via evaluatie
naar optimalisatie

Voorstel (zaak)
Amendeert de vast te stellen referendumverordening Hengelo 2017 door
Artikel 15 te amenderen door de huidige (en hieronder volgende) tekst:
Artikel 15. In werking treding
Deze regeling treedt In werking onmiddellijk nadat de raad de leden van de
referendumcommissie In functie heeft benoemd.
te vervangen door de volgende tekst:
Artikel 15. In werking treding en evaluatie van de verordening
Deze regeling treedt In werking onmiddellijk nadat de raad de leden van de
referendumcommissie In functie heeft benoemd en wordt door de
gemeenteraad elke raadsperiode tenminste een keer geëvalueerd.

Agendanummer
C02-M01

Onderwerp
2162529 - Motie Referendumverordening als startsein voor
democratische innovatie

Voorstel (zaak)
Draagt het college op
•
Een voorstel uit te werken voor het faciliteren van digitale samenspraak en
inspraak;
•
Voor 3 I december 2017 een inhoudelijk voorstel vergezeld van een
tijdpad aan de gemeenteraad voor te leggen;
o
Daarbij gebruik te maken van;
Ideeën en mogelijkheden van belangstellende inwoners, ondernemers
en maatschappelijke organisaties;
o
Goede ervaringen uit de praktijk en
o
Van e-democracy experimenten In Nederland en Europa.
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verworpen.
Agendanummer
C02

D

Onderwerp
1103112 - Initiatief voorstel
Referendumverordening Gemeente
Hengelo

Voorstel (zaak)
De referendumverordening Hengelo 2017 vast te stellen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34.
Schorsing van
22.01 tot 22.08
uur.
Met 15 stemmen
tegen van Lijst
Horsthuis, PvdA,
VVD, CDA, Lokaal
Hengelo, Christen
Unie, GroenLinks
en mw. Doornbos
van BurgerBelangen, wordt
het voorstel
vastgesteld.
Stemverklaringen
van mevrouw
Doornbos
(BurgerBelangen)
en mevrouw
Veneberg (D66).

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Agendanummer
D02

Onderwerp
2129634 - Vaststellen beeldkwaliteit
plan Groots Driene

Voorstel (zaak)
Het beeldkwaliteit plan Groots Driene vast te stellen

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Onderwerp
2148293 - Herziene eindafrekening
fractieondersteuning 2015

Voorstel (zaak)
De afrekening fractieondersteuning 2015 vast te stellen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.
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Agendanummer
D03

Agendanummer
D04



Onderwerp
2151804 - 4e wijziging Beleidsbegroting
2017

Voorstel (zaak)
De 4e wijziging Beleidsbegroting 2017 vast te stellen

Onderwerp
2162541 - Motie bezuinigingen ZGT

Voorstel (zaak)
Draagt het college op om de onderhandelingen tussen de verzekeraars en de
directie van het ZGT nauwlettend te volgen en om na te gaan in hoeverre de
verzekeraars tegemoet zijn gekomen aan deze oproep van de gemeenteraad
van Hengelo en verzoekt het college daarover de raad te rapporteren vóór 1
november 2017.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aanvaard.

De voorzitter sluit de vergadering om 22.30 uur.
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