OPENBARE COMBI BESLUITENLIJST
Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede
van 17 juli 2018

Aanwezig:

G.O. van Veldhuizen, burgemeester
J.W. Kradolfer, gemeentesecretaris
E.A. Smit (H), loco-gemeentesecretaris
N. van den Berg (B)
E. Eerenberg (C)
J.B. Diepemaat (D)
J. Kampman (E)
J.C.R. van Houdt (F)

Afwezig:

Hamerstukken

8.D. Beantwoording artikel 35 vragen over Planontwikkeling NRO (BATO) terrein.
Openbaar
Besluit:
1. De schriftelijke vragen van de heer Wessels, mevrouw Visser, de heer Van Dijk en mevrouw Koc over de
planontwikkeling NRO (BATO) terrein conform het beantwoordingsformulier te beantwoorden;
2. Kennis te nemen van de brief aan de cultuurhistorische genootschappen.
Kernboodschap:
De heer Wessels van Groen Links, mevrouw Visser van Enschede Anders, de heer Van Dijk van D66 en
mevrouw Koc van het CDA hebben schriftelijke vragen gesteld over de planontwikkeling NRO (BATO) terrein.
Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.

11.F. Beantwoording art. 35 vragen ondergrondse hoogspanningskabels (aanvullende vragen)
Openbaar
Besluit:
De schriftelijke aanvullende vragen van dhr. Ten Vergert (CDA) over ondergrondse hoogspanningskabels
conform het beantwoordingsformulier te beantwoorden.
Kernboodschap:
Dhr. Ten Vergert (CDA) heeft schriftelijke aanvullende vragen gesteld over ondergrondse
hoogspanningskabels. Deze vragen zijn puntsgewijs beantwoord.
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12.G. Betreft beantwoording schriftelijke vragen van de heer Elferink (PVV)
Openbaar
Besluit:
De schriftelijke vragen van de heer Elferink (PVV) middels bijgevoegd document te beantwoorden.
Kernboodschap:
PVV heeft vragen gesteld over de demonstratie van Rechts in Verzet

Vaste agendapunten
13. Vaststellen (openbare/niet openbare) besluitenlijst
14. Afsprakenlijst en memorandum
15. Representatielijst
16. Rondvraag
17. Collegiale consultatie

Besluiten uit voorgaande vergadering dd 10 juli 2018

5.G. Advies Klachtencommissaris n.a.v. speelplek Getfertplein
Openbaar, betrokkenen zijn geïnformeerd per brief!
Besluit:
1. De aanbevelingen van de Klachtencommissaris over te nemen.
2. Het advies van de Klachtencommissaris, en uw besluit naar aanleiding van dit advies in een bijeenkomst met
betrokkenen te delen.
Kernboodschap:
De in 2007 geplande en in 2017 aangelegde speelplek op het Getfertplein heeft bij een aantal bewoners tot
ongenoegen en verwarring geleid. Over het proces zijn klachten ingediend en is inmiddels een onderzoek
uitgevoerd door de Klachtencommissaris. Het college neemt een besluit over de adviezen van de
Klachtencommissaris. Daarnaast kiest het college er voor nog een stap te maken in de afronding van de
speelplek op het Getfertplein zelf, en neemt daarvoor een apart besluit.
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6.B. Speelpark Getfert
Openbaar, betrokkenen zijn geïnformeerd per brief!
Besluit:
1. In een bijeenkomst met alle direct betrokkenen het advies van de Klachtencommissaris in dezen te delen,
inclusief uw besluit naar aanleiding van dit advies;
2. In de bijeenkomst een keus aan alle bewoners voor te leggen voor a) handhaven huidige invulling van de
speelplek, of b) verplaatsen van een deel van de speeltoestellen naar het groenvlak aan de zuidkant op het
Getfertplein;
3. De Raad te informeren via de brief aan de Raad.
Kernboodschap:
De geplande en aangelegde speelplek op het Getfertplein heeft bij een aantal bewoners tot ongenoegen en
verwarring geleid. Over het proces zijn klachten ingediend en is inmiddels een onderzoek uitgevoerd door de
Klachtencommissaris. Het college heeft een besluit genomen over de adviezen van de Klachtencommissaris.
Daarnaast kiest het college er voor nog een stap te maken in de afronding van de speelplek op het Getfertplein
zelf. Het college heeft nu gekozen om die afronding in lijn van het advies van de Klachtencommissaris te doen,
door weer in gesprek te gaan met alle betrokkenen. Direct na de zomervakantie volgt een brede bijeenkomst
waarin een specifiek alternatief wordt voorgelegd.

***
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