Resultaat Politieke Markt d.d. 25-09-2019
Agendanummer
A01

A02

Onderwerp

Voorstel (zaak)

19.30 - 20.20 uur - 2426824 - Lokale
visie beschermd wonen en
maatschappelijke opvang Hengelo

De gemeenteraad besluit:
1. de 'Lokale visie Hengelo op beschermd wonen en
maatschappelijke opvang na 2021' vast te stellen;
2. kennis te nemen van het advies van de Adviesraad
Sociaal en de reactie van het college op het advies.

20.30 - 21.30 uur - 2408479 - Concept
notitie Opgaven Wonen en Zorg in
Hengelo

Resultaat
vergadering

Behandeld, agenderen
bespreekstuk Raad

Ter beeldvorming
besproken

Opmerkingen uit de vergadering
Voorzitter: Marie-José Luttikholt. Griffier: Coen
Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Anoesjka Kemperink
(ProHengelo), Mitchell Boers, Cynthia van der Zweth
(VVD), Floor van Grouw, Marie-José Huis in't Veld (SP),
Bernadette Morskieft (CDA), Marc ten Barge (D66),
Jacqueline Freriksen-Vijn, Burhan Çarlak
(BurgerBelangen), Patrick Rillmann (LokaalHengelo),
Daniëlle ten Voorde (PvdA), Christian Benerink (PVV),
Lydia Scheringa-Mewe (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Bas van
Wakeren, ambtelijke ondersteuning door Anouk Jocker
(Beleidsmedewerker Welzijn).
Een aantal fracties heeft na de bespreking in de politieke
markt aangeven het besprokene met de fractie te delen,
alvorens in de raadsvergadering met een oordeel over
de Lokale visie te komen. Het stuk komt ter bespreking
terug op de raadsvergadering van 1 oktober aanstaande.
Voorzitter: Marie-José Luttikholt. Griffier: Coen
Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema
(ProHengelo), Mitchell Boers (VVD), Marie-José Huis in't
Veld (SP), Bernadette Morskieft (CDA), Marc ten Barge
(D66), Burhan Çarlak (BurgerBelangen), Christian
Benerink (PVV), Petra Nijhuis (PVV), Patrick Rillmann
(LokaalHengelo), Elske Mooijman-Radstaak
(GroenLinks), Daniëlle ten Voorde (PvdA)
Namens het college aanwezig: Wethouder Bas van
Wakeren. Ambtelijke ondersteuning door: Yvonne van
Wijk (Beleidsmedewerker Welzijn), Marieke van den
Berg (Beleidsmedewerker Zorg).
De concept notitie Wonen en Zorg is beeldvormend
besproken en de fracties hebben diverse
aandachtspunten aan het college meegegeven. De
wethouder gaat in overleg met het presidium of en hoe
deze notitie in concept-vorm nogmaals besproken kan
worden met de gemeenteraad. Onbeantwoorde vragen
kunnen bij dit vervolg dan ook worden betrokken.
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Agendanummer
A03

Onderwerp
21.30 - 22.30 uur - 2434268 - Kosten
renovatie stadhuis en nieuwbouw
stadskantoor

Voorstel (zaak)

Resultaat
vergadering

Ter beeldvorming
besproken

Opmerkingen uit de vergadering
Voorzitter: Frank Peters. Griffie: Coen Hartendorp
Sprekers namens de fracties: Wiert Wiertsema
(ProHengelo), Sander Janssen (VVD), Hugo Koetsveld
(SP), Ron Wesseling (CDA), Ilhan Çetinkaya (D66), Han
Daals (BurgerBelangen), Gerrit Megelink
(LokaalHengelo), Marie-José Luttikholt (PvdA), Herman
Groeneveld (ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouder Claudio
Bruggink. Ambtelijke ondersteuning door: Martin Fleer
(Programmamanager Nieuwbouw).
De fracties zijn geïnformeerd over de kosten van de
renovatie stadhuis en nieuwbouw van het stadskantoor.
Het college heeft enkele verduidelijkende vragen kunnen
beantwoorden en aangegeven welk traject nog
doorlopen moet worden.
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