BESLUITENLIJST

7 mei 2019

Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 21 mei 2019 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, M.J. ten Barge (later), mevrouw S. van den Beukel, M.S.B. Boers (later), 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, S.M. Janssen,
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 B.J.M. Schoemaker-Olde Olthof, J. Scholten, J.H. van der Sleen, mevrouw H.S. Steen-Klok, mevrouw S. van WierKoca, G.J.J. Vennegoor, W. Wiertsema, I. Yikilmaz(later) , mevrouw C. van der Zweth-Maijer.
Afwezig is lid/zijn de leden: mevrouw W. Rozema
Aanwezig zijn de wethouders: C.F.M. Bruggink, G.G. Gerrits, 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, heet de aanwezigen van harte welkom.
Mededelingen: de heer Boers komt later.

A02

Vaststelling agenda
Mevrouw Luttikholt (PvdA) kondigt een motie vreemd aan de agenda aan ‘VNG congres jeugdhulp tekorten’, op te nemen als agendapunt D03
Aldus wordt de gewijzigde agenda vastgesteld.

A03

Vragenkwartier
1. Vragen van de heer Daals (BurgerBelangen) over de communicatie Bos op het Plein, beantwoord door wethouder Van Wakeren.
2. Vragen van mevrouw Van Wier (LokaalHengelo) over signalen van censuur voor burgerinitiatieven in Hengelo, beantwoord door wethouder Van Wakeren.

A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen bestuurlijke actualiteiten.



Om 19.42 uur voegen de heer Boers (VVD) en de heer Yikilmaz (PvdA) zich bij de vergadering en om 19.45 uur de heer Ten Barge (D66)
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HAMERSTUKKEN

Agendanummer
B01

C

Onderwerp
2312945 - Vaststellen bestemmingsplan
Buitengebied, Bornsedijk 80

Voorstel (zaak)
De raad wordt voorgesteld om:

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Verworpen

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met 4 stemmen
voor van
ChristenUnie en
BurgerBelangen
en 32 voor wordt
het amendement
verworpen.

1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals opgenomen in
de “Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk
80” , dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. het bestemmingsplan Buitengebied, Bornsedijk 80 (met identificatienummer
NL.IMRO.0164.BP0125-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0125.dgn) vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
Buitengebied, Bornsedijk 80.

VOORSTELLEN MET TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
C01-A01

Onderwerp
2383387 - Amendement
Voorwaardelijke verplichting uitvoering
erfinrichtingsplan

Voorstel (zaak)
Amendeert artikel 8 Algemene gebruiksregels door onderstaand lid toe te
voegen:
8.2 Voorwaardelijke verplichting
a) Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het
gebruik van en het in gebruik (laten) nemen van gronden en bouwwerken
overeenkomstig de opgenomen bestemmingsomschrijvingen uit artikel 3 en
artikel 4 zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen
conform het erfinrichtingsplan (Bijlage 6 bij de regels), teneinde te komen tot
een zorgvuldige landschappelijke compensatie.
b) De onder a. bedoelde landschappelijke inpassing dient uiterlijk binnen 2
jaar na het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan zijn gerealiseerd
en moet duurzaam in stand worden gehouden.
Neemt het erfinrichtingsplan Nijhuisbinnenweg 16, Hengelo als bijlage 6 op bij
de regels van het bestemmingsplan.
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Agendanummer
C01

D

Onderwerp
2311021- Vaststellen bestemmingsplan
Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16

Voorstel (zaak)
De raad wordt voorgesteld om:

Resultaat
vergadering

Vastgesteld

1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals opgenomen in
de “Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Buitengebied, herziening
Nijhuisbinnenweg 16”, dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. het bestemmingsplan Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16 (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0118-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0118.dgn) vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan
Buitengebied, herziening Nijhuisbinnenweg 16.

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 36.
Met 6 stemmen
tegen van
ChristenUnie,
LokaalHengelo en
PVV en 30 voor
wordt het
voorstel
vastgesteld.

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT

Agendanummer
D01

Agendanummer
D02

Onderwerp
2359921 - Ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen oprichten kalverstal
Sluitersdijk 24

Voorstel (zaak)
De Raad besluit:
- Op grond van artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
juncto artikel 6.5 van het Besluit omgevingsrecht een ontwerp-verklaring van
geen bedenkingen af te geven met betrekking tot de omgevingsvergunning
voor het oprichten van een kalverstal aan de Sluitersdijk 24;
- Indien er geen zienswijzen worden ingediend, een definitieve verklaring van
geen bedenkingen af te geven.

Onderwerp
2368960 - Aanvraag verlenging
ontheffing ingezetenschap wethouder
Bruggink

Voorstel (zaak)
De Raad besluit:
de heer C.F.M. Bruggink per 12 juni 2019 op grond van artikel 36a lid2,
van de Gemeentewet ontheffing te verlenen van het vereiste van
ingezetenschap voor de periode van één jaar.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

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

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aangenomen.
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Agendanummer
D03



Onderwerp
2383375 - Motie vreemd ‘VNG congres
jeugdhulp tekorten’

Voorstel (zaak)
De Raad besluit:
de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden 2019 vast te
stellen

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

7 mei 2019
Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 36.
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
aangenomen.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.16 uur.
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