BESLUITENLIJST

7 mei 2019

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 9 juli te 17.70 uur

Voorzitter: de burgemeester, S.W.J.G. Schelberg
Griffier: G.J. Eeftink
Aanwezig zijn de leden: N. Akfidan, F.W.G. Albek, M.J. ten Barge, mevrouw S. van den Beukel, M.S.B. Boers, mevrouw E. van der Brugh, H.E. Capelle, B. Carlak, I.
Cetinkay, 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, S.M. Janssen (later), mevrouw
A.B.E.G. Kemperink, H. Koetsveld, mevrouw M.G.F. Luttikholt, mevrouw E.M. Mooijman, mevrouw B.F.M. Morskieft, V.H. Mulder, Mevrouw J.M. Nijhof-Leeuw, F. Peters,
J.J.H. Rikkerink, P. Rillmann, mevrouw W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker (later), J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok, mevrouw S. van Wier-Koca,
G.J.J. Vennegoor, W. Wiertsema, I. Yikilmaz, mevrouw C. van der Zweth-Maijer.
Afwezig is lid/zijn de leden: G.G. Megelink
Aanwezig zijn de wethouders: C.F.M. Bruggink, G.G. Gerrits (tot 18.30 uur), mevrouw M.A. ten Heuw, B.G. van Wakeren
Afwezig is de wethouder/zijn de wethouders: n.v.t.

A
A01

ALGEMEEN
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Mededelingen: de heer Megelink heeft zich afgemeld, anderen die er nog niet zijn komen later.

A02

Vaststelling agenda
De voorzitter verzoekt om agendapunt D02 van de agenda te halen en dit, met een geactualiseerd voorstel, te agenderen voor de raad van 3 september 2019.
De heer van Grouw verzoekt om B01 als bespreekpunt te agenderen. De raad stemt in met dit verzoek, dit wordt C02
Mevrouw Nijhof (PVV) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan, “Bestrijding Eikenprocessierups” , op te nemen als agendapunt D05.

A03

Vragenkwartier
Vragen van de heer Ten Barge (D66) over het voorkomen van plastic soup na Tropical Night, , beantwoord door burgemeester Schelberg

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.
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VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01-A01
gewijzigd

Agendanummer
C01-A02

Agendanummer
C01-A02-2

Agendanummer
C01-A03

Onderwerp
2406795 - Amendement Naar een
milieuvriendelijker kunstgrasbeleid

Voorstel (zaak)
Amendeert de Kadernota 2020-2023 als volgt:
- het voorstel nieuwe beleidsvoornemens "20-NB-5.2 Infillmateriaal
kunstgrasvelden" te honoreren en de structurele extra lasten volledig voor
rekening van de gemeente te laten komen;
- de dekkingsmaatregelen (€ 34.000 in 2020 oplopend tot € 62.000 in 2023)
in de kadernota overeenkomstig te verhogen door een beroep te doen op
jaarlijkse rentetoevoeging van de algemene reserve van € 100.000.

Onderwerp
2406817 - Amendement Bijdrage t.b.v.
de Gehandicaptenraad Hengelo

Voorstel (zaak)
Wijzigt de Kadernota 2020-2023 als volgt:
- Tot het toevoegen aan het te honoreren nieuw beleid op biz. 43 het voorstel
20-Nb-6.1 ‘Uitvoering geven aan het VN-verdrag andicap van de St
Gehandicaptenraad’ en deze op groen te zetten (waarbij de totale bijdrage a
€6.000 in 2020 wordt toegekend).
- Dekking hiervoor te vinden uit het overschot van de begroting.

Onderwerp
2406829 - Amendement
Gehandicaptenraad

Voorstel (zaak)
Het raadsbesluit over de Kadernota 2020-2013 aan te vullen met:
In te stemmen met de aanvraag van de Gehandicapten''aad onder 20-Nbe-6.1
Het betreft een eenmalige subsidieaanvraag van de Gehandicaptenraad van in
totaal 6000 euro te verdelen over 2020 (3000 euro) en 1000 euro in de jaren
2021 t/m 2023.

Onderwerp
2406852 - Amendement Bijdrage Fanny
Blankers Koen Games

Voorstel (zaak)
Amendeert de kadernota 2020 - 2023 als volgt:
Op blz. 7 onder FBK - voorlaatste zin van deze alinea de tekst als volgt aan te
passen:
Voorstel is het beleidsvoornemen te honoreren met € 50.000,- per jaar
gedurende 2020 en 2021. Aan het subsidiebedrag de voorwaarde te koppelen
dat meer zichtbare activiteiten als tegenprestatie voor de inwoners van
Hengelo plaatsvinden. Dat een gezonde financiële onderbouwing en een
objectieve meetbare doelstelling door FBK aan de gemeente/raad wordt
aangeboden. Na 2 jaar evaluatie plaatsvindt. De evaluatie vormt het
uitgangspunt voor het opnieuw vaststellen van de middelen voor 2022 en
2023 en deze vooralsnog op te nemen als PM post.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Gewijzigde motie
C01-A01
Stemverhouding:
Met 8 stemmen
voor van
CDA,PvdA, GL en
28 tegen
verworpen.

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Met 6 stemmen
tegen van ProH
en 30 voor
aanvaard.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Met 6 stemmen
voor van ProH en
30 tegen
verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Met 4 stemmen
voor van BB en
CU en 32 tegen
verworpen.
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Agendanummer
C01-A04

Agendanummer
C01-A05

Agendanummer
C01-A06

Onderwerp
2406858 - Amendement vervanging
afvalbakken - straatmeubilair

Voorstel (zaak)
Amendeert de kadernota 2020 - 2023 als volgt:
Op blz. 13 onder 20-NB-2.2 OH en vervangingsbudget afvalbakken en
straatmeubilair de tekst als
volgt aan te passen:
"Wij kiezen ervoor om deze beleidswens te honoreren door m.i.v. 2020 de
eerdere bezuiniging terug te draaien. We stellen € 50.000,= structureel ter
beschikking en dekken deze uit de jaarlijkse rentetoevoeging van € 100.000,-aan de algemene reserve. Deze financiële middelen stellen we beschikbaar
ondanks het brede onderzoek naar de structurele vervanging van al onze
kapitaalgoederen en de structurele financiële consequenties en mogelijke
kwaliteitskeuzes die daarmee samenhangen. Dit onderzoek moet eind 2019
gereed zijn. Vanwege de urgentie op de vervanging van openbaar groen,
stellen wij verder voor een uitzondering te maken ten aanzien van voorstel
20-NB-5.4 vervanging van openbaar groen en hierin de plaatsing van banken
en afvalbakken mee te nemen."

Onderwerp
2406862 - Amendement kunst- en
cultuurinitiatieven

Voorstel (zaak)
Amendeert de kadernota 2020 - 2023 als volgt:
Onder het onderwerp kracht van de stad op pagina 10 het volgende toe te
voegen:
Kunst- en cultuurinitiatieven
De kunst- en cultuurnota wordt in 2019 geëvalueerd. De verwachting is dat
besluitvorming door uw
raad niet eerder zal plaatsvinden dan in 2020. Hierdoor zijn er onvoldoende
financiële mogelijkheden
om kunst- en cultuurinitiatieven in 2020 te honoreren. Wij stellen voor
eenmalig een bedrag van €
50.000,- ter beschikking te stellen om 2020 te overbruggen en deze te dekken
uit de algemene
reserve.

Onderwerp
2406868 - Amendement Stichting ruime
wind - organisatie korte vakanties voor
kinderen uit arme gezinnen

Voorstel (zaak)
Amendeert de kadernota als volgt door onderstaande tekst toe te voegen:
- Een bijdrage van (EURO) 3000,- voor dit jaar en alvast voor de komende 3
jaar te reserveren met een totaal van 9000,- uit het Kindbudget (EURO)
200.000,- -Dit bedrag van (EURO) 200.000.- is overgebleven uit het jaar 2017
en 2018 uit het budget dat Hengelo vanuit het rijk heeft ontvangen ter
voorkoming van 'Armoede bij kinderen’.

Resultaat
vergadering
Verworpen

7 mei 2019
Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Met 15 stemmen
voor van BB, LH,
PvdA, GL, CDA,
PVV en 21 tegen
verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Met 8 stemmen
voor van BB, LH,
GL en CU en 28
tegen verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Met 4 stemmen
voor van LH en
PVV en 32
stemmen tegen
verworpen.
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Agendanummer
C01-A07

Onderwerp
2406896 - Amendement kurk infill op
kunstgras

Voorstel (zaak)
Amendeert de Kadernota 2020-2023 als volgt:
De 2 alinea ("Uit onze gesprekken met...") onder "20-NB-5.2 Infill-materiaal
kunstgrasvelden voetbal alternatief a" te vervangen door:
"Uit oogpunt van duurzaamheid willen wij sportvelden zo milieuvriendelijk
mogelijk aanleggen. Daarbij heeft het gebruik van natuurgras de voorkeur
boven een hybride veld, en een hybride veld de voorkeur boven een
kunstgrasveld. Bij de keuze van een infill moeten we er rekening mee houden
dat een gerenoveerd kunstgrasveld (3 in 2019) 10 jaar blijft liggen
(afschrijving), dus ook 10 jaar de milieu-impact van de gekozen infill. Totdat
er non-infill kunstgrasvelden beschikbaar zijn die kwalitatief voldoen, kiezen
wij daarom voor een natuurlijke infill voor deze velden: kurk. We kiezen voor
kurk en niet TPE, omdat ook TPE infill uit kunststofkorrels bestaat, die ons
milieu belasten (omgeving, water). Vanwege het belang dat we hechten aan
sporten, neemt de gemeente de meerkosten van de kurk-infill voor haar
rekening."
De dekkingsmaatregelen (k€ 34 in 2020 oplopend tot k€ 63 in 2023) op pag.
21 overeenkomstig te verhogen, door de jaarlijkse rentetoevoeging aan de
Algemene Reserve daarvoor in te zetten.

Agendanummer
C01-A08

Onderwerp
2406912 - Amendement HeArtGallery

Voorstel (zaak)
Amendeert de Kadernota 2020-2023 als volgt:
- Onder het kopje "Beeldende kunst" op pag. 7 toe te voegen:
"Voor het versterken van de professionele beeldende kust in Hengelo in 2020
€100.000 en in 2021 tot en met 2023 €150.000 beschikbaar te stellen aan
Stichting HeArtGallery.
20-Nbe-5.10 Ondersteuning en herkenning Stichting HeArtGallery ais
Kernvoorziening"
- Op pag. 12 de regel "20-Nbe-5.10 Ondersteuning en herkenning Stichting
HeArtGallery als Kernvoorziening" te verwijderen.
- De dekkingsmaatregelen (k€ 100 in 2020, k€ 150 in 2021 tot en met 2023)
op pag. 21 overeenkomstig te verhogen, door de Algemene Reserve in te
zetten. In de komende jaren wordt gezocht naar een structurele dekking.

Agendanummer
C01-A09

Onderwerp
2406920 - Amendement Voedselbank



Voorstel (zaak)
Besluiten het college op te dragen
> De bijdrage van de gemeente aan de voedselbank jaarlijks te verhogen,
naast de €4000 voor de basis voorziening, met €10.000, ter besteding aan
fruit zodat gezinnen met kinderen voorzien kunnen worden van een stukje
fruit.
> Dit te dekken uit het armoede beleid en indien nodig zaken die niet onder
de eerste levens behoefte vallen te verminderen.
De vergadering wordt geschorst van 18.32 tot 19.31 uur.

Resultaat
vergadering
Verworpen

7 mei 2019
Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Met 10 stemmen
voor van GL, BB,
LH, PvdA, CU en
26 tegen
verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Met 9 stemmen
voor van GL,
PvdA, BB, LH en
27 tegen
verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Met 4 stemmen
voor van LH en
PVV en 32 tegen
verworpen.
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De heer Rikkerink is tijdelijk tot 20.15 uur i.v.m. de afwezigheid van burgemeester Schelberg

Agendanummer

Onderwerp

Voorstel (zaak)

2406840 - Motie Voorstellen
cultuurbeleid kleuren oranje

Draagt het college op:
• Zo snel mogelijk te starten met het maken van nieuw cultuurbeleid;
• De culturele sector in de breedte te betrekken: de professionele en
amateurkunst inclusief de verenigingen;
• En een voorstel voor bespreking aan de gemeenteraad voor te leggen, zodat
besluitvorming over dat beleid voor het vaststellen van de begroting 2020 kan
geschieden.

Agendanummer
C01-M05

Onderwerp
2406891 - Motie Bongerd voor Hengelo

Voorstel (zaak)
Draagt het Hengelose college van B &W op
- op korte termijn te onderzoeken welke wijk een geschikte locatie heeft voor
een Bongerd, zodat aankomend voorjaar (2020) gestart kan worden met het
realiseren van de bongerd met de aanplant van diverse fruitbomen;
- Bij succes van de bongerd dit ook in andere Hengelose wijken te realiseren.

Agendanummer
C01

Onderwerp
2394063 - Kadernota 2020-2023

Voorstel (zaak)
De raad stemt in met:
• het financieel perspectief 2020-2023 (inclusief de
begrotingsuitgangspunten);
• de voorgestelde nieuwe beleidswensen;
• de voorgestelde dekkingsmaatregelen;
• de voorgestelde lokale lastenontwikkeling.

C01-M02



Agendanummer

Opmerkingen uit
de vergadering

Verworpen

Stemmende
leden: 36.
Met 9 stemmen
voor van CDA,
BB, GL en 27
tegen verworpen.

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Met 5 stemmen
voor van LH en
ProH en 31 tegen
verworpen.

Resultaat
vergadering
Gewijzigd
vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Stemverhouding:
met algemene
stemmen wordt
het
geamendeerde
agendapunt
vastgesteld.
Stemverklaring
van de heer
Evers
(GroenLinks).

Er wordt geschorst van 21.16 tot 21.35 uur.
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Agendanummer
C02

Agendanummer
D01





Onderwerp
2369285 - Uitvoeringskrediet openbare
ruimte Lange Wemen

Voorstel (zaak)
De raad besluit:
1. kennis te nemen van het definitief ontwerp van het project 'herinrichting
openbare ruimte Lange Wemen'
2. in te stemmen met het verlenen van een krediet groot € 3.719.000,- voor
de realisatie van het project 'herinrichting openbare ruimte Lange Wemen' en
de inrichting van de tijdelijke parkeerplaats op het Kloosterhofterrein
3. in te stemmen met het dekken van het krediet van 3.719.000,- door;
een bijdrage uit de grondexploitatie van €1.521.111,een bijdrage uit het budget Binnenstad van € 1.522.889
een bijdrage uit de parkeeropbrengsten van € 675.000.4. in te stemmen met het treffen van een extra voorziening van €387.748,voor de grondexploitatie Lange Wemen en deze te dekken uit de reserve
grondexploitaties
5. in te stemmen met het terugstorten van een bedrag van € 250.000,- vanuit
de Reserve Dekking Kapitaallasten naar de grondexploitatie Lange Wemen
6. in te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging

Onderwerp
2371565 - Wijziging bijlage IV
verordening voorzieningen
onderwijshuisvesting gemeente Hengelo

Voorstel (zaak)
- Bijlage IV van de verordening voorzieningen onderwijshuisvesting vast te
stellen in overeenstemming met het wijzigingsvoorstel van de VNG.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
mw. Mooijman,
hr. v.d. Sleen en
hr. ten Barge stemcommissie
D03 - hebben de
zaal verlaten.
Stemmende
leden: 33.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

De voorzitter benoemt de stemcommissie voor de benoeming extern lid Rekenkamercommissie: mevrouw Mooijman (voorzitter), de heer ten Barge en de heer
van der Sleen.
De leden van de stemcommissie en de griffier verlaten de vergadering om 23.10 uur en keren om 23.20 uur terug.
Er wordt geschorst van 23.15 tot 23.25 uur.
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Agendanummer
D03

Onderwerp
2393018 - Benoeming extern lid
Rekenkamercommissie c.a.

Voorstel (zaak)
- Over te gaan tot de benoeming van mevrouw Oldenhof, woonachtig te
Haaksbergen, als extern lid, per 10 juli 2019, van de Rekenkamercommissie
Hengelo voor een periode van 6 jaar, een en ander zoals bepaald in artikel 6
van de Verordening Rekenkamercommissie Hengelo 2005, gewijzigd bij
raadsbesluit van 21 februari 2012.
- Het lidmaatschap van de heer Degeling, extern lid van de
Rekenkamercommissie Hengelo, per 10 juli 2019, op eigen verzoek te
beëindigen.
- De Verordening Rekenkamercommissie Hengelo 2019 vast te stellen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Beëindiging
lidmaatschap
extern lid:
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.
Benoeming extern
lid:
Met 35 stemmen
voor en 1 tegen
benoemd.
Verordening:
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Agendanummer
D04

Agendanummer
D05

Onderwerp
2393013 - Kredietaanvraag
herinrichting Lansinkesweg Industriestraat

Voorstel (zaak)
De gemeenteraad besluit:
De geraamde kosten voor het in- en afvoeren van vervuilde grondkosten
(maximaal €560.000) voor het project herinrichting Lansinkesweg Industriestaat te dekken uit de reserve bodemsanering.

Onderwerp
2406924 - Motie vreemd Bestrijding
Eikenprocessierups

Voorstel (zaak)
Verzoekt het college:
• Om ervoor te zorgen dat de Twentse gemeenten de handen ineen slaan met
elkaar, de Regio en de Provincie om de meest adequate wijze van bestrijding
te onderzoeken, te kiezen en uit te voeren;
• Hiervoor o.a. in contact te treden met Limburg om te informeren hoe hun
succesformule werkt.
Om met een gezamenlijk plan van aanpak te komen voor de bestrijding van
de processierups.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Aanvaard

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36
Met 23 stemmen
voor van PVV, LH,
BB, SP, CU, VVD,
CDA en 13 tegen
aanvaard.
Stemverklaring
van mevrouw
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De voorzitter sluit de vergadering om 23.48 uur.

7 mei 2019
Luttikholt
(PvdA).
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