12 februari 2019
BESLUITENLIJST
Van de openbare vergadering van de raad der gemeente
Hengelo (O), gehouden op dinsdag 12 februari 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, mevrouw S. van den Beukel, M.S.B. Boers, mevrouw E. van der Brugh, H.E. Capelle, B. Carlak, I.
Cetinkaya (later), 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 W. Rozema, mevrouw B.J.M. Schoemaker-Olde Olthof, J. Scholten, 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: n.v.t.
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 voorzitter feliciteert de heer Scholten met de geboorte van zijn zoon en feliciteert de heer Yikilmaz met zijn verjaardag.

A02

Vaststelling agenda
De voorzitter stelt voor om agendapunt C01 als hamerstuk te behandelen, dus als agendapunt B04.
De agenda wordt aldus gewijzigd vastgesteld.
De voorzitter benoemt de stemcommissie m.b.t. agendapunt A05: mevrouw Morskieft (CDA), mevrouw Rozema (D66) en mevrouw Huis in ’t Veld (SP)
(voorzitter).

A03

Vragenkwartier
1. Vragen van mevrouw Luttikholt (Pvda) over de schouwburg, beantwoord door wethouder Van Wakeren
2. Vragen van mevrouw Nijhof (PVV) over de Grobbenweg, beantwoord door wethouder Van Wakeren
3. Vragen van mevrouw Nijhof (SP) over het openbaar subsidieregister, beantwoord door wethouder Ten Heuw

 Om 19.40 uur voegt de heer Çetinkaya (D66) zich bij de vergadering.
A04

Bestuurlijke actualiteiten
Er zijn geen mededelingen.
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De stemcommissie in gezelschap van de griffier verlaat de zaal en zij voegen zich om 19.58 uur weer bij de vergadering.
Agendanummer
A05

Onderwerp
2320267 - Benoeming onderzoeker
rekenkamercommissie Hengelo

Voorstel (zaak)
Schriftelijke stemming over de benoeming van Mevrouw Oude Vrielink tot
onderzoeker rekenkamercommissie Hengelo

Resultaat
vergadering
Vastgesteld


B

Opmerkingen uit de
vergadering
De stemcommissie
heeft de stemmen
geteld. Mevrouw Oude
Vrielink is met
algemene stemmen
benoemd tot
onderzoeker
rekenkamercommissie
Hengelo.
Stemmende leden: 37
Stemverhouding: met
algemene stemmen
benoemd.

HAMERSTUKKEN

De stemcommissieleden hebben niet gestemd bij de hamerstukken B01, B02, B03 en B04

Agendanummer
B01

Onderwerp
2229278 - Gewijzigd vaststellen
bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken
2016 (deel 2)

Voorstel (zaak)
1. in te stemmen met de behandeling van de zienswijzen, zoals opgenomen in
de “Nota zienswijzen ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 2016
(deel 2)” , dat deel uitmaakt van dit besluit;
2. in het ontwerp bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 2), de
wijzigingen aan te brengen, zoals deze zijn opgenomen in de "Staat van
wijzigingen bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 2)", dat deel uit
maakt van dit besluit;
3. het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken 2016 (deel 2) (met
identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0100-0301, getekend op de ondergrond
NL.IMRO.0164.BP0100.dgn) gewijzigd vast te stellen;
4. na de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Vooroorlogse Wijken
2016 (deel 2), Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te verzoeken
het besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend te mogen maken;
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan Vooroorlogse
Wijken 2016 (deel 2).

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.
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Agendanummer
B02

Agendanummer
B03

Agendanummer
B04

Onderwerp
2312564 - Rekenkameronderzoek
'Rapportage Sociaal Domein'

Voorstel (zaak)
- Kennis te nemen van de opgestelde rapportage ‘Onderzoek Sociaal Domein
Hengelo’
- De volgende aanbeveling aan het college aan te bieden ter uitvoering en
opvolging:
• Bouw het integraal werken verder uit door te zorgen voor een betere
aansluiting van het domein Werk & Inkomen en samenwerking met derden
partijen.
- Aan de volgende aanbeveling samen met het college uitvoering te geven:
• Bepaal met voorrang de gewenste informatiepositie van de raad om kaders
(bij) te stellen voor de transformatie van het sociaal domein en de informatie
die nodig is om vast te stellen of de beoogde resultaten zijn of kunnen worden
gerealiseerd.
- De volgende aanbevelingen als raad over te nemen en tevens te betrekken
bij de opgerichte Werkgroep Sociaal Domein:
• Zoek als raad actief de samenwerking met andere gemeenteraden, niet
alleen binnen de Twentse 14 gemeenten, maar ook daarbuiten.
• Benut als raad de informatiepositie voor een duidelijke koers voor het
sociaal domein.
- De volgende aanbeveling niet over te nemen:
• Gebruik visualisaties zoals de mindmaps in de bijlagen als hulpstructuur
voor het inzichtelijk houden van de gevolgen van toekomstige beslissingen
binnen de gekozen koers voor het sociaal domein

Onderwerp
2330418 - Bekrachtiging
geheimhouding stukken 'Ontwikkelingen
Hart van Zuid'

Voorstel (zaak)
De raad besluit:
1. Ter bescherming van de economische en financiële belangen van de
gemeente (artikel 10, lid 2 sub b WOB) ter zake van de inhoud van de
presentatie, zoals die is behandeld in de besloten politieke markt op 29 januari
2019, geheimhouding op te leggen, als bedoeld in artikel 25, lid 1, juncto
artikel 55, lid 1 van de Gemeentewet, en zodoende tevens de door het college
van Burgemeester en wethouders op 29 januari 2019 op het stuk opgelegde
geheimhouding als bedoeld in artikel 25, lid 2, Gemeentewet te bekrachtigen.
2. De geheimhouding blijft van kracht tot het moment dat de gemeenteraad
deze opheft.

Onderwerp
2310707 - Vaststellen plan van aanpak
omgevingsvisie Buitengebied

Voorstel (zaak)
Het Plan van aanpak omgevingsvisie Buitengebied vast te stellen.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

12 februari 2019
Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Stemmende
leden: 34
Stemverhouding:
met algemene
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stemmen
vastgesteld.
Stemverklaring
van de heer
Daals
(Burgerbelangen)
en mevrouw Van
den Beukel
(ChristenUnie)
D

VOORSTELLEN ZONDER TUSSENKOMST VAN DE POLITIEKE MARKT





Er vindt één termijn beraad plaats over agendapunt D01 Verordening Adviesraad Sociaal domein en cliëntenraden (2315935)
De vergadering wordt geschorst/ gepauzeerd van 20.28 tot 20.48 uur.
Na heropening van de vergadering, bij de start van de tweede termijn besluit de raad, met instemming van het college, het raadsvoorstel niet in stemming te
brengen. Het college gaat de verordening aanpassen en opnieuw aan de raad aanbieden.

Agendanummer
D02



Onderwerp
2323071 - Aankoop industriegrond aan
Beckumerstraat 3 en Willem de
Clerqstraat 55

Voorstel (zaak)
In te stemmen met de kosten van aankoop en herontwikkeling, begroot op €
400.000, ten laste te brengen van de bestemmingsreserve Vastgoed.

Resultaat
vergadering
Vastgesteld

Opmerkingen uit
de vergadering
Er vindt beraad
plaats in twee
termijnen.
Stemmende
leden: 37
Stemverhouding:
met algemene
stemmen
vastgesteld.

De voorzitter sluit de vergadering om 20.55 uur.
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