Resultaat Politieke Markt d.d. 27 februari 2019
Agendanummer
A01

Onderwerp

Voorstel (zaak)

19.30 - 21.00 uur - 2332321 Uitkomst vergelijkend locatieonderzoek voor huisvesting Oyfo

1. De raad neemt kennis van de afwaardering van de
boekwaarde van de Wilhelminaschool bij verkoop door
Oyfo en stemt in met de structurele dotatie van de
kapitaallasten in de algemene reserve tot 01-04-2041
ter compensatie van dit eenmalige nadeel.

Resultaat
vergadering
Behandeld,
agenderen
bespreekstuk Raad

2. De raad stemt in afwijking van de beleidsregels in
met een huurgarantie voor Oyfo aan BOEi voor een
periode van 20 jaar.

Opmerkingen uit de vergadering
Voorzitter: Wiert Wiertsema; Griffier: Coen Hartendorp
Sprekers namens de raad: Herbert Capelle (ProHengelo), Jos Rikkerink
(VVD), Gerard Vennegoor (SP), Ron Wesseling (CDA), Marc ten Barge
(D66), Han Daals, Simon Haverkate (BurgerBelangen), Roel Jaarsma
(LokaalHengelo), Elkse Mooijman-Radstaak (GroenLinks), Marie-José
Luttikholt (PvdA), Christian Benerink (PVV), Susanne van den Beukel
(ChristenUnie).
Namens het college aanwezig: Wethouders Bas van Wakeren, Mariska
ten Heuw.
Overige sprekers: Loes Kerkhof (Oyfo), Jos Visser (Oyfo)
Na een voorstel van orde is de vergadering beeldvormend voortgezet.
Vanuit Oyfo is een presentatie gegeven over de toekomstplannen.
Fracties hebben daarna met elkaar en het college gesproken over het
voorliggende voorstel. De meeste fracties hebben daarbij
verduidelijkende vragen gesteld aan het college over de
totstandkoming van de vraag aan de raad om een huurgarantie van 20
jaar af te geven.
Aan het eind van de sessie is geconcludeerd dat de bespreking over dit
voorstel voortgezet kan worden in de eerstvolgende raadsvergadering.

B01

B02

19.30 - 20.30 uur - 2297028 Evaluatie / Doorontwikkeling
kunstgrasbeleid

Na een ambtelijke presentatie over de evaluatie van
het kunstgrasbeleid, worden de raadsfracties gevraagd
om te reageren op een viertal vragen:

Ter beeldvorming
besproken

Voorzitter: Hanneke Steen, Griffier: Anke Haarhuis
Sprekers namens de fracties; Corinne Oostrom en Frits Albek (Pro
Hengelo), Brigiet Schoemaker (VVD), Marie-José Huis in 't Veld (SP),
Marcel Elferink (CDA), Ilhan Cetinkaya (D66), Burhan Carlak
(BurgerBelangen), Jeffrey Scholten (LokaalHengelo), Jan Evers
(GroenLinks), Gerard Kemna (PvdA), Mireille van den Enk (PVV),
Herman Groeneveld (ChristenUnie).
Wethouder Claudio Bruggink is aanwezig namens het college, Mark
Oude Bennink (Beleidsmedewerker Sportinfrastructuur gemeente
Hengelo) heeft de presentatie gegeven.
Dhr. Martin Weghorst (voorzitter ATC'65) spreekt in namens alle
voetbalverenigingen.

21.00 - 22.00 uur - 2332957 LHBT-beleid 'Anders is ook
gewoon' 2019-2022

Na een korte inleiding op het door het college
vastgestelde LHBTI+ beleid is hierover met elkaar van
gedachten gewisseld.

Ter beeldvorming
besproken

Voorzitter: Mitchell Boers, Griffier: Anke Haarhuis
Sprekers uit de fracties; Anoesjka Kemperink (ProHengelo), Hanneke
Fens (VVD), Hugo Koetsveld en Marie-José Huis in't Veld (beiden
namens de SP), Bernadette Morskieft (CDA), Rik Oude Munnink (D66),
Zohra Hammami (BurgerBelangen), Patrick Rillman (LokaalHengelo),
Danielle ten Voorde (PvdA), Mireille van den Enk (PVV), Suzanne van

•Gaat de werkelijke veldbelasting een rol spelen bij
kunstgrasrenovaties?
•Hebben hybride voetbalvelden een plaats in het
kunstgrasbeleid?
•Welk alternatieve infill voor het huidige sbr
rubbergranulaat is het meest gewenst?
•Is er binnen financiële en sporttechnische kaders
ruimte voor innovatie?
•In welke mate worden de meerkosten van
alternatieve infill doorbelast aan verenigingen?
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Opmerkingen uit de vergadering
den Beukel (ChristenUnie).
Namens het college is wethouder Claudio Bruggink aanwezig en
Marijke Spoolder (beleidsmedewerker Onderwijs en Jeugd van de
gemeente Hengelo) heeft een korte inleiding gegeven.
Daarnaast hebben de heren Theo Bakker (als betrokken burger) en
Freerk Jager (voorzitter van het COC Twente-Achterhoek) vanuit de
publieke tribune meegesproken.
Opmerkingen uit de vergadering
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