Vragenhalfuur gemeenteraad Raadsvergadering Hof van Twente 1 november 2021
Vragenhalfuur
PvdA:
1. Ons is gebleken dat het onderzoek naar plaatsen voor reizigers zich anders
ontwikkeld dan door de Raad is besloten. Onze indruk is dat de door de gemeente
geselecteerde plaatsen voor reizigers acceptabel zijn maar niet voor omwonenden.
De indruk bestaat nu dat nu een willekeurige groep bewoners ( als de wagens niet in
de nabijheid mogen staan zijn ze geen betrokkenen meer) naar alternatieven zoeken
die reizigers afwijzen. Hierdoor zou de ons inziens vreemde situatie ontstaan dat er
nu zonder de betrokken reizigers locaties aan de orde komen. Mijn fractie was
weliswaar voor de mogelijkheid om tot alternatieve locaties te komen maar dan
uitsluitend op basis van overeenstemming tussen alle betrokken partijen. Wij vrezen
het ergste en willen van het college weten wat er aan de hand is en waarom de
gemeente, mocht zich deze situatie voordoen, niet ingrijpt in dit proces.
2. De PvdA wil graag weten waarom Sporthal de Reiger niet onmiddellijk wordt ingericht
voor noodopvang van asielzoekers.
CDA:
We lazen in een artikel in de Tubantia dat de bemiddelaar woonwagens in Goor in opspraak
is geraakt en afspraken niet zouden worden nagekomen.
We zijn verontrust over deze berichtgeving en hebben daarom een aantal vragen aan het
College.
-Kunt u ons toelichten wat er aan de hand is?
-Is het College met ons van mening dat de bemiddelaar zich moet houden aan zijn opdracht
dat er een keuze moet worden gemaakt uit 1 van de 5 locaties die uit het locatieonderzoek
naar voren zijn gekomen?
-Gaat u nog met de bemiddelaar in overleg over de ontstane situatie? Wilt u de raad
informeren over de uitkomsten?
-Bent u het met ons eens dat de raad uiteindelijk bepaalt of er andere locaties onderzocht
moeten worden?
PvdA:
1. Tijdelijk gebruik Stoevelaar.
Voorzover ons bekend zal het flatgebouw De Stoevelaar pas in 2025 worden
ontmanteld. Dat betekent dat de flat nog minstens 4 jaar kan worden gebruikt voor
(tijdelijke) huisvesting, bijvoorbeeld voor jongeren. Is het college zich hiervan bewust
en neemt het daarin ook actie richting de eigenaar Carint?
2. Compensatie stijging energieprijzen.
De Rijksoverheid heeft inmiddels besloten om een uniforme compensatieregeling
voor de stijgende energieprijzen in te voeren, die neerkomt op € 430,- voor een
gemiddeld huishouden. a) Gaat het college nog inventariseren of er huishoudens in
de Hof van Twente zijn waarvoor dit bedrag onvoldoende is en b) overweegt het
college voor die huishoudens extra compensatie te verstrekken?

