Aanwezig – raadsvergadering 19 december 2017, van 18.00 tot 20.45 uur
CDA
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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 december 2017
Onderwerp
1.
Opening en mededelingen

Besluit

2.

Vaststellen agenda

Agendapunt 17 wordt aan de agenda
toegevoegd als motie over een niet
geagendeerd onderwerp.
Raadsbrief 8.3 wordt niet ter bespreking
geagendeerd.
De agendapunten 14 en 15 worden
behandeld als hamerstuk.
De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

3.

Spreekrecht burgers

Toezeggingen / bijzonderheden

De heren H. Holterman en M. Oude
Luttighuis spreken in over de locatiekeuze
nieuwbouw primair onderwijs in Delden.
Zij geven aan dat bij de locatiekeuze de
verkeersveiligheid en de nabijheid van de
school voor de kinderen van groot belang is.
De locatie Twickelo is onveilig, De
Toonladder en Erve Hooyerinck zijn veiliger
en in die omgeving is ook meer concentratie
van jeugd. De locatiekeuze is in 2015

Stemming

Onderwerp

Besluit

4.

Vaststellen besluitenlijst van
de vergadering van 28
november 2017 en het
verslag van de
informerende
raadsbijeenkomst van 29
november 2017

De besluitenlijst en het verslag worden
vastgesteld.

5.

Vaststellen adviezen
ingekomen stukken

De ingekomen stukken worden
vastgesteld.

6.

Vragenhalfuur
gemeenteraad

Toezeggingen / bijzonderheden
gemaakt zonder de ouders te informeren.

Op verzoek van de heer KALTER (SP) zegt
wethouder Meulenkamp toe de raad te
informeren over de reactie van het college
op de brief van Agrowin.


Dhr. Rijkens (PvdA): waarom is bij de
locatiekeuze IKC Delden niet vooraf
gekeken naar verkeersveiligheid en de
afstand van de leerlingen tot de school?
Er is wel sprake van een fusie, maar het
gevolg is dat er nog een grotere koepel
van christelijk onderwijs ontstaat, zodat
er in Delden geen keuzevrijheid meer is
voor openbaar onderwijs.
Mevrouw Bruins (VVD) sluit zich daar bij
aan, er moet keuzevrijheid blijven voor
zowel openbaar als bijzonder onderwijs.

Wethouder Van Zwanenburg antwoordt dat
de schoolbesturen zelf het initiatief voor het
IKC hebben genomen. Er is geen integrale
studie gedaan naar de verkeerssituatie. De
keuzevrijheid van onderwijs in Delden is
gebaseerd op de spreiding die is
pgenomen in de Scholenvisie.

Stemming

Onderwerp
7.
Actieve informatieplicht
college / terugkoppeling
Gemeenschappelijke
Regelingen

8.2

Raadsbrief
Prestatieafspraken 2017

8.4

Raadsbrief
Rekenkameronderzoek
“Grip op afval”

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden
Burgemeester Nauta:
 het Kabinet heeft besloten dat een
onafhankelijke commissie legale wietteelt
gaat onderzoeken.
 er is een klein datalek geweest, het lek is
gedicht, de raad wordt er nader over
geïnformeerd.


Wethouder Scholten: de GR
Twentebedrijf wordt opgeheven, de raad
wordt middels een raadsbrief
geïnformeerd.



Wethouder Van Zwanenburg: het doel
van 100 matches in het kader van
arbeidsparticipatie is gehaald, er zijn nu
107 matches.



Dhr. Kalter (SP) vraagt uiterst voorzichtig
te zijn met het doen van dergelijke dure
onderzoeken, de aanbevelingen kunnen
zo in de prullenbak. Gelukkig maakt het
college in de raadsbrief korte metten met
de aanbevelingen. Wat heeft het
onderzoek intern en extern gekost? Wat
hebben de andere colleges ermee
gedaan? Hij vraagt om uiterlijk eind
februari 2018 inzicht te krijgen in de
externe onderzoeksbureaus in de
periode 2014-2018.
Dhr. Gerritsjans (CDA): de conclusies
van de RKC worden in Hof van Twente

Ter bespreking op 23 januari 2018.



Stemming

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden
niet onderschreven, akkoord met de
reactie van het college. Jammer dat
cijfers zijn gebruikt uit de periode voordat
diftar is ingevoerd, dan zouden de
tabellen er anders uit hebben gezien.
CDA ziet Twente Milieu als een goede
partner voor afvalmanagement.
 Dhr. Rijkens (PvdA): geen voorstander
van grote overkoepelende onderzoeken,
hij pleit voor meer lokale onderzoeken.
De raad stemt in met de conclusie zoals
verwoord in de raadsbrief.
Via de griffie wordt inzicht gegeven in de
kosten van het onderzoek.

9.

Experiment centrale
stemopneming bij
gemeenteraadsverkiezingen
op 21 maart 2018

De raad besluit deel te nemen aan het
experiment centrale stemopneming
tijdens de komende verkiezing van de
leden van de Raad van de gemeente
Hof van Twente op 21 maart 2018.

10.

Beleidsplan re-integratie /
participatie 2018-2021

Het voorstel wordt op 23 januari 2018 ter
besluitvorming voorgelegd.





Mevr. Doeschot (CDA): akkoord met het
voorstel.
Hoe wordt de financiering gedaan? Wat
zijn de mogelijkheden voor het
Ouderenbeleid? Sollicitatieplicht is heel
vervelend voor mensen die werk zoeken,
wordt dat tijdelijk opgeheven? Uitgegaan
wordt van het minimum aantal beschutte
werkplekken, worden het er meer, zal er
extra budget nodig zijn. Graag uitleg over
het scholingsfonds.
Mevr. Te Riele (VVD): de slechte
communicatie over

Stemming

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden
Stemming
werkervaringsplekken is verbeterd,
waardoor de kans op een reguliere baan
toeneemt. Uitstroompremie is wel
duidelijk, werkpremie geeft
onduidelijkheid. Als die bedragen in de
krant staan, worden daar wel
verwachtingen mee gewekt.
 Dhr. Rijkens (PvdA): hij pleit ervoor om te
investeren in mensen aan werk helpen.
Premie verstrekken aan mensen die
werk accepteren is oneigenlijk, beter te
gebruiken voor mensen die moeilijk werk
kunnen vinden. Ook de sociale
werkvoorziening vervalt, de middelen
kunnen beter worden ingezet om
mensen aan het werk te helpen die dat
zelf niet kunnen, bijv. hen onderbrengen
bij Gildebor.
 Mevr. Titshof (GB): er is geen duidelijk
zicht op de mogelijkheden en inhoudelijk
resultaat. Er is wel veel informatie, maar
de raad wordt niet doelmatig
geïnformeerd. Wat zijn de verschillen
tussen het oude en nieuwe beleid, waar
zijn de keuzes op gebaseerd? Hoeveel
banen worden concreet gerealiseerd?
Wat is een re-integratie-PGB? Wat wordt
verwacht van uitstroompremie?
 Dhr. de Visser (D66): werk geeft invulling
aan het leven van mensen. Waarom
60% doelstelling, de arbeidsmarkt is aan
het upgraden, mensen aan de onderkant
van de arbeidsmarkt zullen het steeds
moeilijker krijgen. Sociaal waar het moet
en streng waar het kan! D66 pleit niet

Onderwerp

Besluit

Toezeggingen / bijzonderheden
alleen voor betaald, ook voor onbetaald
werk. Akkoord met het voorstel, goed
samenwerken.
 Dhr. Kalter (SP): € 750 uitstroompremie
voor degenen die een baan vinden,
begroot voor 40 mensen. Vanuit LEV
worden de beste oplossingen gezocht
om de cliënten te ondersteunen. Hij pleit
ervoor om Hofmozaïek echt de ruimte te
geven. Vertrouwen krijgen en vertrouwen
geven en vasthouden aan de menselijke
maat.
Wethouder Van Zwanenburg: de meest
kansrijke mensen uit de kaartenbak zijn aan
het werk. De scheiding tussen betaald en
onbetaald werk moet worden losgelaten. Per
jaar worden beleidsregels gemaakt, in de
Kaderbrief 2019 moet worden bezien hoe dit
verder gaat.
Sollicitatieplicht zit deels bij UWV /
Werkplein, zonder bemoeienis van de
gemeente. Over de taaleis wordt
onderhandeld met het ROC. Het
scholingsfonds is gering.
Slim samenwerken betekent samenwerking
zoeken met de strategische partners.
Een werkervaringsplek is geen bedreiging
voor iemand met betaald werk.

11.

Re-integratieverordening
Hof van Twente 2018

Het voorstel wordt op 23 januari 2018 ter
besluitvorming voorgelegd.

12.

Vaststellen
bestemmingsplan

De raad besluit:
1. Het bestemmingsplan Buitengebied

Stemming

Onderwerp
Buitengebied Hof van
Twente, herziening
Eschweg 1a Bentelo

Besluit
Toezeggingen / bijzonderheden
Hof van Twente, herziening
Eschweg 1a Bentelo ongewijzigd
vast te stellen, zoals vastgelegd in
het GML-bestand
NL.IMRO.1735.BGxEschweg1aBent
-VS10;
2. Gebruik te maken van de
ondergrond
GBKNo_NL.IMRO.1735.BGxEschwe
g1a Bent.dxf;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

13.

Vaststellen
bestemmingsplan
Buitengebied Hof van
Twente, herziening
Langestraat 120 en
Sloezenweg 6

De raad besluit:
1. De ingediende zienswijze niet over
te nemen overeenkomstig het
gestelde in de Zienswijzennotitie
ontwerpbestemmingsplan
Buitengebied Hof van Twente,
herziening Langestraat 120 en
Sloezenweg 6;
2. Het bestemmingsplan Buitengebied
Hof van Twente, herziening
Langestraat 120 en Sloezenweg 6
ongewijzigd vast te stellen
overeenkomstig de bijbehorende en
als zodanig gewaarmerkte
verbeelding en regels, zoals vervat
in het GML-bestand
NL.IMRO.1735.BGxLang120xSloezVS10;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen.

14.

Uitvoeringsbeleid
vergunningverlening deel
Bouw (onderdeel van het

De raad besluit:
Het Bouwbeleid als onderdeel van het
Vergunningverlening-, Toezicht- en

Stemming

Onderwerp
VTH-beleid)

Besluit
Handhavingsbeleid vast te stellen.

15.

Toetreding gemeente
Haaksbergen als
aandeelhouder tot Twente
Milieu

De raad besluit:
In te stemmen met de toetreding van de
gemeente Haaksbergen als
aandeelhouder van Twente Milieu.

16.

Verordening onroerendezaakbelastingen 2018 en
Verordening
bedrijveninvesteringszone
Centrum goor 2018-2022

De raad besluit:
A. Vast te stellen de Verordening
op de heffing en de invordering
van onroerende-zaakbelastingen
2018.
B. Vast te stellen de Verordening
op de heffing en de invordering
van BIZ-bijdragen centrum Goor
2018-2022.

17.

Motie Statiegeldalliantie

Vastgesteld in de openbare vergadering van 23 januari 2018.

De griffier,

De voorzitter,

Toezeggingen / bijzonderheden

Stemming

Dhr. Vinkenvleugel (D66) dient de motie in.

De motie wordt met
algemene stemmen
aangenomen.

