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Voor de Politieke markten op woensdag 22 en donderdag 23 mei
Onderwerp
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Belangrijkste
beslis/bespreekpunten

In deze zaak treft u de nieuwe beleidswensen aan zoals die zijn aangeleverd
voor de Kadernota 2020-2023. Dit ten behoeve van de politieke markt op 22 en
23 mei.
Inwoners, instellingen en organisaties uit Hengelo hebben aangeven waar zij
kansen zien voor nieuw beleid en waarover zij met de raad in gesprek willen
gaan. Op deze manier worden initiatieven vanuit de samenleving op een open en
transparante manier betrokken bij de uiteindelijk te maken keuzes.
Ook de beleidswensen vanuit de ambtelijke organisatie komen aan de orde.

Portefeuillehouder

Mariska ten Heuw

Middels bijgevoegde brief en memo kunt u kennis nemen van alle
beleidswensen, de financiële consequenties en mogelijke maatschappelijke
effecten daarvan. Voor de belangrijkste overzichten verwijzen wij naar de
pagina’s 4 en 86 van de bijlage bij de collegebrief. Op vrijdag 17/5 wordt nog
een voorstel Nieuw Beleid toegevoegd inzake de Leefbaarheid van de

Beckumse samenleving.
Tijdens de politieke markt op 22 mei gaat een groot aantal indieners van de
nieuwe beleidswensen deze voorstellen presenteren en heeft u de mogelijkheid
om hier verduidelijkende en technische vragen over te stellen aan de indieners.
Op 23 mei kunnen de raadsleden verduidelijkende vragen stellen aan het
management team over de ambtelijke voorstellen.
Het stellen van politieke vragen en het uiten van politieke voorkeuren kan op de
beeldvormende politieke markt (12 juni) of de oordeelsvormende politieke markt
(26 juni) over de Kadernota 2020-2023
Politieke Markt

Woensdag 22 mei

Voorzitter

Griffiemedewerker

Zaal

Domein

Duur

Eefting / Haarhuis/
Hartendorp

Theaterzaal

Middelen

3,5 uur

Marie-José Luttikholt
Jos Rikkerink
Doel van de sessie

Beeldvorming

Behandeladvies

Tijdens de politieke markt op 22 mei krijgen de indieners van de nieuwe
beleidswensen de gelegenheid deze voorstellen te presenteren en heeft u de
mogelijkheid om hier verduidelijkende en technische vragen over te stellen aan
de indieners.
De behandeling gaat volgens het programma op de volgende pagina’s. In de
bijlagen bij de collegebrief treft u uitgebreidere informatie aan over de diverse
voorstellen.
nee 
Spreekrecht publiek ja 
duur: volgens bijgevoegd schema
Politieke Markt

Donderdag 23 mei

Voorzitter

Griffiemedewerker

Zaal

Domein

Duur

Eefting / Haarhuis/
Hartendorp

Theaterzaal

Middelen

2 uur

Jos Rikkerink
Doel van de sessie

Beeldvorming

Behandeladvies

Op 23 mei kunnen de raadsleden verduidelijkende vragen stellen aan het
management team over de ambtelijke voorstellen.
De behandeling gaat volgens het programma op de volgende pagina’s. In de
bijlagen bij de collegebrief treft u uitgebreidere informatie aan over de diverse
voorstellen.

Spreekrecht publiek ja 

nee 

duur:
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Voorbereiding politieke markt op woensdag 22 mei over de externe nieuwe
beleidsvoornemens
Doel van deze avond: een goed beeld hebben van de voorstellen; er volgen nog politieke markten
op 12 juni (beeldvormend) en 26 juni (oordeelsvormend) om de politieke voorkeuren aan te geven.
Duur: 19.00 tot 22.45 uur
Vorm: Presentatie van maximaal 5 minuten per voorstel door indiener, gevolgd door 5 minuten om
verduidelijkende vragen per cluster te stellen.
19.00 tot 19.45 uur; cluster Groen, duurzaamheid en leefbaarheid
20-NBE-5.21 Design Challenge Weusthagpark
20-NBE-5.22 Natuur- en educatiecentrum Weusthag (St. Heemtuin en natuur-centrum Hengelo)
20-NBE-5.23 Aanleg Ruiterpaden Weusthagpark
20-NBE-6.7
Bosperceel aan overkant blokhut – Scouting de Bataven
20-NBE-7.1
Windmolens – Witte energie B.V.
20-NBE-7.2
Hergebruik grafstenen - Ben van Veen
20-NB-8.3
Leefbaarheid van de Beckumse samenleving
20-NB-2.4
Up to date maken buitenterrein winkelcentrum Groot Driene
19.50 – 20.25 uur; cluster Sport
20-NBE-5.1
Sportverenigingen actief inzetten als preventief instrument
20-NBE-5.3
40% kostprijsdekkende huur waterveld Hockey Club Twente
20-NB-5.2
Infillmateriaal kunstgrasvelden voetbal
20-NBE-5.4
Sportvereniging HGV diverse items
20-NBE-5.2
FBK Games 2020-2023
20.30 – 21.00 uur; cluster sociaal domein
20-NBE-6.1
Uitvoering geven aan het VN-verdrag handicap van stichting Gehandicaptenraad
20-NBE-6.2
Vrouwenkracht van Stichting VrouwSaam
20-NBE-6.4
Inzet holistisch platform als voorliggende voorziening
20-NBE-6.5
Indexering verordening armoede
20-NBE-6.6
Eén verordening in het sociaal domein
21.00 – 21.15 uur PAUZE
21.15 – 22.05 uur; cluster subsidieaanvragen cultuur
20-NBE-5.7
Bijdrage basissubsidie amateurkunst, Overijssels Senioren orkest
20-NBE-5.8
Subsidie Semi Militair Tamboerkorps Liberation
20-NBE-5.9
Subsidieverhoging stichting Ateliers ‘93
20-NBE-5.13 Subsidiëren Stadsdichter en stichting Hengelo Leest
20-NBE-5.14 Subsidie voor de stadsdichter
20-NBE-5.15 Financiële ondersteuning Stichting Kamak
20-NBE-5.19 Aanvraag subsidie carnavalsvereniging de Gangmakers
20-NBE-5.20 Makerfestival, Minimaker Play & Learn dagen voor het onderwijs
20-NBE-5.12 ‘ Cultuurontmoeting muziek’ aanbieden aan alle kinderen groep 5 basisschool,
Muziekvereniging Armonia
22.10 – 22.45 uur; cluster musea, erfgoed en overige zaken cultuur
20-NBE-5.11 Aandacht voor Stonehenge
20-NBE-5.16 Toekomstbeste ndig maken Museum Hengelo, Oald Hengel
20-NBE-5.17 Subsidie Piet Blom Museum
20-NBE-5.18 Boek wederopbouwstad Hengelo
20-NB-5.1
Bibliotheek Hengelo toekomstbestendig scenario
20-NBE-5.10 Ondersteuning en erkenning Stichting HeArtgallery als (kern)voorziening
professionele beeldende kunst in Hengelo
20-NB-5.3
Metropool Toekomstbestendig

Voorbereiding politieke markt op donderdag 23 mei over de interne nieuwe
beleidsvoornemens
Doel van deze avond: Verduidelijkende vragen stellen om een goed beeld te krijgen van de
voorstellen; er volgen nog politieke markten op 12 juni (beeldvormend) en 26 juni
(oordeelsvormend) om de politieke voorkeuren aan te geven.
Duur: 19.30 tot uiterlijk 21.30 uur
Vorm: van de intern opgestelde nieuw beleidsvoornemens heeft de raad reeds kennis kunnen
nemen. Deze avond wordt de mogelijkheid geboden om verhelderende vragen te stellen aan de
sectormanagers evt. bijgestaan door hun ambtenaren. Dit geschiedt per cluster.
19.30 – 20.15 uur vragen over de Fysieke voorstellen per cluster:
19.30 -19.45
20-NB-1.1
20-NB-1.2
20-NB-1.3
20-NB-1.4
20-NB-7.3
20-NB-8.1

uur: cluster toezicht/handhaving
Uitbreiding toezicht gereguleerd parkeren (blauwe zones)
Evenementen en veiligheid
Toezicht op drank/horeca en ondermijning operationele uitvoering
Jeugdoverlast en jeugdgroepen (jeugd BOA)
Afval toezicht extra toezichthouder
Gebiedsgericht toezicht in bouwfase

19.45 – 20.00 uur: cluster verkeer en parkeren
20-NB-2.1
Vervanging ANWB bewegwijzering
20-NB-2.3
OR verkeersveiligheid en parkeren omgeving Twentebad
20-NB-2.4
Verkeersveiligheid parkeren winkelcentrum Groot Driene
20-NB-2.5
Reconstructie Deldenerstraat/kruising Mitchamplein
20-NB-2.6
Parkeerplan binnenstad
20.00 – 20.15 uur: cluster openbaar groen, duurzaamheid en leefbaarheid
20-NB-2.2
OH en vervangingsbudget afvalbakken en straatmeubilair
20-NB-5.4
Vervanging openbaar groen
20-NB-5.5
Cofinanciering voor in co-creatie ontwikkelen en realiseren van burgerpark
Weusthag
20-NB-7.1
Duurzaamheid
20-NB-7.2
Afvaldump buitengebieden Hengelo
20-NB-8.2
Verduurzamen maatschappelijk vastgoed
20-NB-8.3
Beckum
20.30 – 21.15 uur vragen over de Sociale voorstellen per cluster:
20.30 – 20.45 uur: cluster onderwijs en doelgroepen
20-NB-4.1
RMC functie
20-NB-4.2
Integraal Huisvestingsplan (IHP) primair onderwijs
20-NB-6.8
Lokale inclusieagenda
20-NB-6.9
Participatie statushouders
20.45 – 21.15 uur: cluster Sociaal Domein
20-NB-6.1
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang
20-NB-6.2
Ondersteuning kinder-, jeugdraad
20-NB-6.3
Vergroten acceptatie seksuele diversiteit (LHBTI+ beleid)
20-NB-6.4
Innovatie WMO & Jeugd
20-NB-6.5
Vroegsignaleren van schulden
20-NB-6.6
Eenzaamheid (motie gemeenteraad)
20-NB-6.7
Intensivering handhaving WMO
20-NB-9.1
Kleine opties incidenteel nieuw beleid
21.15 – 21.30 uur: cluster cultuur en sport
20-NB-5.2
Infillmateriaal kunstgrasvoetbalvelden
20-NB-5.1
Bibliotheek Hengelo toekomstbestendig
20-NB-5.3
Metropool toekomstbestendig

