Aanwezig – raadsvergadering 19 september 2017, van 19.30 tot 21.40 uur
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P. van Zwanenburg, drs. W.J.H. Meulenkamp, H.J. Scholten
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F. Rijkens (fractievoorzitter PvdA)

Voorzitter

Drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Ondervoorzitter

J. Rohaan-Vlijm

Griffier

Mr. A. Venema

Besluitenlijst

J. Morsink-Kamp

BESLUITENLIJST gemeenteraad Hof van Twente, 19 september 2017
Onderwerp
1.
Opening en
mededelingen

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden
De voorzitter opent de vergadering.

2.

Vaststellen agenda

De agendapunten 9 en 11
worden als hamerstuk
behandeld.
Agendapunt 13 wordt
doorgeschoven naar de
vergadering van 17 oktober a.s.
De agenda wordt gewijzigd
vastgesteld.
.

De raadsbrief Voortgang programma Sociaal
Economische Visie wordt geagendeerd voor de
vergadering van 17 oktober a.s.

3.

Spreekrecht burgers

4.

Vaststellen besluitenlijst
van de vergadering van
11/12 juli 2017

De besluitenlijst wordt
vastgesteld

5.

Vaststellen adviezen
ingekomen stukken

De ingekomen stukken worden
vastgesteld.

De heer BOENSMA spreekt in bij agendapunt 12.

Nr. 5.1 Onderzoek levensbestendigheid
huurwoningen Overijssel: mevr. OLDE REUVER OF
BRIEL vraagt of het onderzoek representatief is voor

Stemming

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden
Hof van Twente, wat gaat het college ermee doen
en wordt de raad erover geïnformeerd?
Wethouder MEULENKAMP komt er op terug.

6.

Vragenhalfuur
gemeenteraad

Dhr. De VISSER: de tarieven van Syntus zijn per 1
juli 2017 aangepast, met als gevolg dat de kosten
voor de scholieren uit de Hof sterk gestegen zijn, en
het tarief voor scholieren is verdwenen.
Wil de wethouder dit met de provincies Overijssel en
Gelderland bespreken en onderzoek te doen naar
de mogelijkheden om scholieren hierin tegemoet te
komen?
Wethouder SCHOLTEN zegt toe dit te onderzoeken
en zal de raad er schriftelijk over informeren.

7.

Actieve informatieplicht
college / terugkoppeling
Gemeenschappelijke
Regelingen

Weth. SCHOLTEN - proces Molenstraat
Samen met Stadsraad, Goor Collectief en bewoners
is een kerngroep gevormd die bekijkt hoe verder om
te gaan met de Molenstraat en opwaardering van de
Van Kollaan. De fractiespecialisten zijn hierover
geïnformeerd.
Weth. VAN ZWANENBURG - Kindcentrum Markelo
Studie naar de locatie van De Zwaluw wordt
opgestart, de provincie maakt bouw op De Esch niet
mogelijk. Op 5 okt. a.s. is er een informatieavond bij
café De Pot in Markelo, 31 okt. besluitvorming in de
raad.
Burg. NAUTA - programmabegroting Regio Twente
Zienswijzen moeten vóór 22 sept. a.s binnen zijn.
Het gaat om € 1 voor recreatie en toerisme uit het
budget van de SEV.

Stemming

Onderwerp

8.2

8.3

Besluit

Raadsbrief
Jeugdbescherming
Overijssel

Raadsbrief
Cliëntervaringsonderzoek
Jeugd en Wmo

Toezeggingen / bijzonderheden
Burg. NAUTA - lid VNG
Namens Twente is ze lid van de VNG-commissie
Internationaal.
Mevr. HILBRINK (PvdA): wat zijn de tekortkomingen,
als een tijdelijk certificaat wordt verstrekt voor vier
maanden is er wel iets aan de hand. Was de
wethouder hiervan op de hoogte? De raad heeft wel
een controlerende taak. Ze verwijst naar een artikel
in Binnenlands Bestuur, waarin wordt gemeld dat de
gemeenteraden de greep op jeugdzorg verliezen.

De raadsbrief wordt
geagendeerd ter bespreking op
17 oktober 2017

Weth. VAN ZWANENBURG: certificering heeft te
maken met een opvolgende reeks van procedures,
het JBOV werkt hard om de certificering te halen. Hij
zegt toe de raad te informeren over het vervolg.
.
Mevr. OLDE REUVER OF BRIEL (D66): de
resultaten voor wat betreft Jeugd zijn genuanceerd,
graag enige toelichting. Is dit onderdeel van het
kwaliteitsbeleid, is een verbeterplan te verwachten
en hoe wordt de raad geïnformeerd?
Weth. VAN ZWANENBURG antwoordt dat er een
positieve score was op Wmo, bjj Jeugd was de
respons vrij laag.
Hij zegt een afzonderlijke rapportage toe.

8.4

Raadsbrief Evaluatie
schoollogopedie:
terugkoppeling

De raadsbrief wordt
geagendeerd ter bespreking op
17 oktober 2017

8.5

Raadsbrief Vervoer

De raadsbrief wordt
geagendeerd ter bespreking op
17 oktober 2017

Stemming

Onderwerp
9.
Herbenoeming lid Raad
van Toezicht Stichting
Openbaar Primair
Onderwijs

Besluit
Mevrouw M.A.A. Peters-Oude
Breuil met terugwerkende kracht
ingaande 1 juli 2017 te
herbenoemen als lid van de
Raad van Toezicht van de
stichting OPO Hof van Twente

Toezeggingen / bijzonderheden

10.

Vast te stellen de Verordening op
de heffing en de invordering van
Afvalstoffenheffing en
Reinigingsrechten



Eerste wijziging
verordening
reinigingsrechten





Dhr. GERRITSJANS (CDA) pleit voor duidelijke
instructies voor de diverse afvalstromen op het
afvalbrengpunt. Ter vermindering van illegaal
afval dumpen stelt hij voor een sticker op de
container te plakken waarop het boetebedrag
staat vermeld. Akkoord met het voorstel.
Dhr. BERGMAN (PvdA) akkoord met het
voorstel, er waren veel klachten over de hoogte
van de storttarieven. Zijn de overige tarieven wel
marktconform?
Dhr. NIJENHUIS (GB): ook akkoord, zijn er nog
andere tarieven die hoger zijn dan nodig? Goede
communicatie is heel belangrijk.

Wethouder SCHOLTEN: Bruins & Kwast is een
zelfstandig bedrijf die over de routering op zijn eigen
terrein gaat.
Marktconforme prijzen: in de Twente Milieugemeenten zijn hier afspraken over gemaakt.
Hij verwijst naar de Twente Milieu-app.
Stickeren geeft verrommeling en vraagt om
handhaving.
11.

Het verlenen van een
ontwerpverklaring van
geen bedenkingen voor
het verplaatsen van een
telecommast nabij

Een ontwerpverklaring van geen
bedenkingen afgeven voor het
verplaatsen van een
telecommast nabij de
Almelosestraat 15 in Ambt

Stemming

Onderwerp
Almelosestraat 15 Ambt
Delden

Besluit
Delden

Toezeggingen / bijzonderheden

12.

Het voorstel is meningvormend
besproken en wordt op 17
oktober 2017 ter besluitvorming
voorgelegd.

Spreekrecht burgers, de heer BOENSMA
Hij pleit voor verhoging van de financiële
tegemoetkoming voor sanering van asbestdaken,
zoals ook bij de bodemsanering is gebeurd.

Masterplan Asbest 2017







Dhr. BERGMAN (PvdA): een ambitieus plan, het
is een maatschappelijk probleem waar meerdere
overheden op aangesproken moeten worden.
Jammer dat in ‘t Gijmink vijf woningeigenaren
niet willen meewerken aan sanering vanwege de
hoge kosten. PvdA bereidt een motie voor om
sanering van asbestdaken in combinatie met
duurzaamheid mogelijk te maken. Zijn alle
mogelijkheden voor subsidie en co-financiering
onderzocht?
Mevr. ROHAAN (GB) de gemeente is koploper in
asbestaanpak met een voorbeeldfunctie, maar
provincie en rijk hebben ook een
verantwoordelijkheid om de gemeente schoner
en duurzamer te maken. Ze heeft nog niet echt
een lobby bij de provincie gezien. Zonder
burgerparticipatie kun je niets. De gevolgen voor
de gezondheid zijn bij eenieder bekend, toch
wordt het bij de bewoners nog niet als een groot
probleem ervaren. Ze mist een bijlage
Handhaving en Participatie bij het Masterplan.
Mevr. OLDE REUVER OF BRIEL (D66): Hof van
Twente wordt koploper bij de asbestaanpak met
een landelijke voorbeeldfunctie. Ze was onder de
indruk van de zorgvuldige aanpak in ‘t Gijmink,
ook een compliment voor de bewoners.
Inrichting tuinen: de meerderheid kiest voor

Stemming

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden
Stemming
verharding, wat is het effect op de afwatering van
het gebied? Ze pleit ervoor combinaties met
duurzaamheidsmaatregelen te stimuleren, en
mist Europees geld bij de financiering. Kan
Eternit nog iets doen?
 Dhr. KALTER (SP): een ambitieus plan, ondanks
de saneringsplicht wil een enkeling in ’t Gijmink
niet meedoen met de sanering. De financiering is
ontoereikend, provincie en rijk zijn nog lang niet
bereid om mee te doen. Kan via STIP zelf geld
worden ingezet en draagt Eternit ook bij?
Particulieren mogen zelf hun asbestdak
verwijderen, hij vindt dat dat professioneel moet
gebeuren. Akkoord met het masterplan, er moet
wel een realistischer financiering onder worden
gelegd.
 Dhr. PIERIK (CDA): een asbestvrije gemeente is
een mooi streven, gezondheid van iedereen in
de Hof is het belangrijkst. Rijk en provincie
hebben ook een verantwoordelijkheid om bij te
dragen. Is een combinatie met zonnepanelen of
duurzaamheidsmaatregelen mogelijk?
Staat sanering het KGO-beleid niet in de weg?
 Dhr. ELBERT (VVD): integrale aanpak is van
groot belang, starten met pilots en
stimuleringsbijdragen. Sommige woningen zijn
meerdere keren in andere handen gekomen,
nieuwe bewoners komen er nu achter dat er nog
asbest aanwezig is. Een goed voorstel, hopelijk
is er in 2024 een asbestarme gemeente Hof van
Twente, er is nog veel inspanning nodig van alle
partijen en ook van eigenaren.
Wethouder SCHOLTEN: Hof van Twente is dé
asbestgemeente in Nederland, integrale aanpak is

Onderwerp

Besluit

13.

Onvermijdbaar medisch
afval

Het voorstel wordt op 17 oktober
2017 ter besluitvorming
voorgelegd.

14.

Tegemoetkoming
Breedband Buitengebied
Hof van Twente

Het voorstel wordt op 17 oktober
2017 ter besluitvorming
voorgelegd.

Toezeggingen / bijzonderheden
uitgangspunt. Er moet nog een verbod op asbest
worden ingesteld, dan ben je de overheden zeker
wel nodig. Benadering van de provincie is positief,
maar de ambitie van de Hof is hoog.
In ‘t Gijmink wordt de situatie op individueel niveau
bekeken, er is een asbestcoach aangesteld en er
wordt zorgvuldig naar kostprijsdekkende
oplossingen gekeken. Bij asbestleidaken wordt ook
het dakbeschot vervangen. Handhaving wordt na
2024 een groot probleem om te organiseren.
Afwatering: het is een keuze van de mensen zelf
hoe ze hun achtertuin inrichten.

Dhr. ELBERT (VVD) is maatwerkadres, en neemt
plaats op de publieke tribune.





Mevr. BRUINS (VVD): het voorstel is essentieel
voor de toekomst van de bewoners in het
buitengebied, een eigen bijdrage is voor veel van
hen te hoog.
Hopelijk is € 300.000 voldoende, misschien
kunnen marktpartijen bijdragen aan een
oplossing. Ze wil graag op de hoogte blijven van
de subsidie-aanvragen en het verloop ervan, ook
de niet-aanvragers die wel onder de
maatwerkadressen vallen.
Mevr. HILBRINK (PvdA): akkoord.
Dhr. DE VISSER (D66): wat is een realistische
aanname van de kosten, € 300.000 zal niet
voldoende zijn.

Stemming

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden
 Dhr. KALTER (SP): het is wezenlijk dat niemand
op achterstand wordt gesteld. Er is € 300.000
subsidie beschikbaar, maar er is geen inzicht in
de kosten. Hoe kun je garanderen dat iedereen
wordt aangesloten?
 Dhr. ZANDVOORT (CDA): veel adressen
hebben al een voorstel, anderen zijn in
onderhandeling, de kosten worden soms
verlaagd van € 12.000 naar € 800. Hoe wil de
SP dat inventariseren?
 Dhr. KALTER (SP): door pro-actief met de
maatwerkadressen aan de slag te gaan, 65
adressen bezoeken kan toch wel zelf via
Gildebor worden gedaan?
Wethouder SCHOLTEN: de rijksoverheid heeft
besloten dat glasvezel geen nutsvoorziening is, dus
ligt het bij marktpartijen. Cogas Kabel Infra doet de
investering, er mag geen sprake zijn van
staatssteun. Van de 122 maatwerkadressen zijn er
50 in onderhandeling met Cogas, met verlaging van
kosten door zelf werkzaamheden te doen. 30
adressen hebben 0 bijdrage, er zijn nog 10 adressen
met een bijdrage boven € 10.000. Het budget is
daarvoor voldoende, met de andere 70 adressen
moet ook iets gebeuren, sommigen willen principieel
niet meedoen.
Het is niet ondenkbaar dat er vanuit de provincie nog
een subsidieregeling komt, hierover hebben negen
gemeenten en de provincie op 29 september a.s.
overleg.


Mevr. BRUINS (VVD) vraagt zich af of
besluitvorming nu dan wel zo handig is, niet de
eigen glazen ingooien, maar wel een signaal

Stemming

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden
afgeven dat Hof van Twente € 300.000 over
heeft voor glasvezel.
Wethouder SCHOLTEN: degenen die een offerte
van Cogas hebben kunnen niet meer
onderhandelen, die deadline is verstreken. Hij kan
nog geen duidelijkheid geven over een eventuele
provinciale subsidieregeling. Hij stelt voor de
besluitvorming aan te houden tot 17 oktober a.s., en
neemt het signaal dat Hof van Twente wil afgeven
mee in het overleg met de provincie.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 17 oktober 2017.

De griffier,

De voorzitter,

Stemming

