Besluitenlijst
Vergadering d.d.
Tijdstip

19 maart 2019
Van 19.30 uur tot uur

Locatie

Gemeentehuis Hof van Twente
de Höfte 7, Goor

Aanwezig:
CDA

R.H.J. Buschers, R.J. Bijleveld, M.H.M. Doeschot-Reuver, ing.
J.H. van Groningen-Lantink, A.H. Mulder MSc, Y.T. Nijhof-Sander
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VVD
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drs. T.W. Reijnders, E. Scheperman
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drs. H.J. Wevers

Gemeente Belangen B.J. Nijenhuis, J. Rohaan-Vlijm (fractievoorzitter),
J.W. Titshof-Leushuis
D66

A. Olde Reuver of Briel-Bosveld (fractievoorzitter)

SP

J.C.H. Kalter QC (fractievoorzitter)

GroenLinks

Drs. W.C. Sanchez (fractievoorzitter)

Portefeuillehouders

H.J. Scholten, P. van Zwanenburg, drs. W.J.H. Meulenkamp

Afwezig

J.B. Elbert, drs. B. Sayin, J.F. Stevens

Voorzitter

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

(Onder)voorzitter

J. Rohaan-Vlijm

Griffier

Mr. A. Venema

Besluitenlijst

Denise ter Horst

Opening, agenda en spreekrecht burgers
1. Opening en mededelingen
De vergadering wordt geopend. Er zijn meldingen van verhindering van
de heer Elbert, mevrouw Sayin en de heer Stevens. De heer Reijnders zal
later aansluiten.
2. Vaststellen agenda
Op initiatief van de SP en D66 wordt agendapunt 8 een bespreekstuk. De
agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
3. Spreekrecht burgers
Er zijn geen aanmeldingen.
Besluitenlijst en ingekomen stukken
4. Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van 26 februari 2019
De besluitenlijst wordt vastgesteld.
5. Vaststellen adviezen ingekomen stukken
De adviezen worden vastgesteld.
Informatie en vragen
6. Vragenhalfuur gemeenteraad
PvdA
De PvdA constateert dat er nu een aantal malen participatietrajecten zijn
gestart die uiteindelijk resulteren in een project waarbij de Raad
onverwachts wordt geconfronteerd met bedragen die hoger liggen dan
verwacht en bedoeld. Omdat wij vrezen dat deze overschrijdingen
mogelijk aanleiding geven tot een verkeerde insteek rond het
onderwerp participatie stekken wij de volgende vraag.
Vraag: Is het niet voor de hand liggend dat bij participatietrajecten de
gemeente weliswaar het initiatief bij inwoners van onze gemeente legt
maar de gemeente daarbij wel een actieve ondersteunende vervult
aangaande het scheppen van een reëel beeld van in eerste instantie de
mogelijkheden maar in tweede instantie ook van eventuele
onmogelijkheden? Zodoende is de vertegenwoordiger van de gemeente
in het te voeren proces ook de persoon die kan schakelen met de
bestuurders, zodat deze eventueel tijdens het participatieproject ook kan
aanbieden om ondersteunend te zijn aan het proces, vooral als aan de
orde is dat er mogelijk onmogelijkheden aan de orde komen.
Burgemeester Nauta antwoordt dat deze vraag het beste meegenomen
kan worden naar de participatieavond van 10 april.
PvdA: In Delden zijn plannen uitgewerkt m.b.t. de invulling van brinken of
grasveldjes in of bij de bebouwde kom van deze plaats. De vraag of die
perceeltjes bebouwd moeten worden hebben in het verleden al de nodige
discussie opgeleverd. De PvdA-fractie vraagt of over dit onderwerp al
overleg is gevoerd met de Stadsraad en als dat niet het geval is of dat
alsnog zou kunnen?
Wethouder Meulenkamp: Het college gaat in gesprek met de stadsraad in
Delden en de dorpsraad Markelo. De PvdA vraagt aanvullend of de
plannen voor de weide van Krooshoop daar bij zitten. Wethouder

Meulenkamp antwoordt dat het college daar op korte termijn op
terugkomt.
PvdA: De PvdA-fractie heeft n.a.v. het stuk in de krant over de mogelijke
opvang van jongeren in de Coevordenstraat een vraag: hoe kijkt de
wethouder aan tegen de uitspraken van deze instelling waarin deze
volhardt in de plannen om daar jongeren op te vangen? Hoeveel kans
maakt deze instelling maakt dat dat hier mag?
Wethouder Meulenkamp antwoordt: Het college ziet op deze plek die
bestemming niet zitten. Dit hebben we ook aan initiatiefnemer
meegegeven.
D66 over de voortgang motie Tiny forests
Op 30 oktober vorig jaar hebben we, mede ondertekend door PvdA, GL,
SP en GB, een motie ingediend betreft Tiny forests in Hof van Twente.
Deze motie is raadsbreed gesteund. In deze motie wordt het college
opgeroepen te onderzoeken waar mogelijkheden zijn voor een
Tiny forest in onze gemeente, dit te rapporteren aan de Raad en bij
positieve bevindingen onze gemeente via het IVN in het voorjaar van
2019 aan te melden voor dit project.
Deze motie is nu actueel, omdat sinds gisteren gemeenten zich kunnen
aanmelden voor het realiseren van 3 Tiny forests. De inschrijving sluit op
26 april. Vorig jaar waren er 4x zoveel aanmeldingen als plekken, het is
dus zaak hier snel bij te zijn.
Onze inwoners zijn actief op dit gebied. VV Diepenheim heeft de eerste
prijs gewonnen bij de Challenge bewegen in de openbare ruimte van de
provincie Overijssel. Onderdeel van de plannen van VV Diepenheim is
een Tiny forest. En Machtig Mooi Markelo zoemt....heeft de
duurzaamheidsprijs gewonnen. Feitelijk is dit een uitgewerkt plan voor
een Tiny forest.We hebben er dus al twee.
Vraag: wat heeft het college al gedaan m.b.t de motie en was het college
bekend met de inschrijftermijn?
Vraag: wat gaat het college doen om de aanmelding nog te realiseren?
Wethouder Scholten antwoordt: Hij is bekend met de inschrijftermijn. Er is
al veel gedaan, vooral in de geest van de motie. Er zijn momenteel
verschillende aanmeldingen van scholen die hun schoolplein willen
vergroenen. Dit ligt in de lijn van de motie.
7. Actieve informatieplicht college/terugkoppeling Gemeenschappelijke
Regelingen
Burgemeester Nauta: Stand van zaken uitvoering motie uitvoering 100
jaar kiesrecht
Er is in huis hard gewerkt om te kijken wat er allemaal mogelijk is. Er zijn
twee mogelijkheden waarvan er een op basisschoolgroepen is gericht.
Directeuren van basisscholen zijn gevraagd om actief deel te nemen.
Daarnaast zijn er plannen voor iets blijvends in de raadszaal. Er wordt op
dit moment gekeken naar drie kubussen die met mozaïek gedecoreerd
kunnen worden. Als mensen zelf ideeën hebben, kunnen ze dit laten
weten aan de heer Sanchez of Burgemeester Nauta.
Hamerstukken

8. Suppletieaanvraag explosieven
Dit stuk is op verzoek van D66 en de SP toch een bespreekstuk
geworden.
SP: qua kosten is het een nogal explosief document. De SP is niet tegen
het voorstel maar vindt wel dat je je bepaalde zaken moet afvragen. Was
het een optie geweest om deze kosten in deze omvang niet te maken?
We rekenen op een bepaalde opbrengst maar wat als dat niet het geval
is?
D66: het voorstel is niet volledig wat D66 betreft. Het gaat om grote
bedragen die niet begroot zijn. Hadden zulke kosten niet aan de raad
gemeld moeten worden? Wat als de verwachte inkomsten niet komen?
Wethouder Scholten: 30 procent valt ten laste van het project Gijmink en
niet binnen de begroting. Er bestaat een subsidieregeling waarbij je als
gemeente 70 procent van de kosten terugkrijgt. De overige 30 procent
vallen onder het project Gijmink. Wethouder Scholten geeft daarnaast aan
al eerder wat gemeld te hebben over de nge’s.
De suppletieaanvraag wordt vastgesteld.
Meningvormend
9. Bibliotheek naar De Kaasfabriek Markelo
GroenLinks: De stichting vraagt subsidie aan bij gemeente. Schept dit
geen precedent voor andere stichtingen?
Wethouder Scholten antwoordt: Nee, alle verzoeken verschillen van
elkaar en alles is maatwerk.
Het raadsbesluit wordt vastgesteld.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 9 april 2019
De griffier,

De voorzitter,

