OPENBARE BESLUITENLIJST
Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede
van 19 juni 2018

Aanwezig:

E. Eerenberg (B) loco- burgemeester
E.A. Smit (H), loco-gemeentesecretaris
J. van Agteren (C)
P.G. Welman (D)
J. van Houdt (F)

Afwezig:

G.O. van Veldhuizen, burgemeester

Bespreekstukken

3.B. Vaststelling “Toezichtinformatie Kinderopvang Enschede 2017” en “Jaarverslag 2017 Toezicht en
handhaving Kinderopvang”
Openbaar
Besluit:
1. Vast te stellen de toezichtinformatie Kinderopvang Enschede in 2017
2. Vast te stellen het jaarverslag 2017 Toezicht en Handhaving Kinderopvang
3. In te stemmen met publicatie van de toezichtinformatie op www.waarstaatjegemeente.nl
4. De raad conform bijgaande brief te informeren.
Kernboodschap:
Het is belangrijk dat jonge kinderen zich vanaf de start goed kunnen ontwikkelen. Kinderopvang draagt bij aan
een goede en gezonde ontwikkeling van kinderen door ze spelenderwijs kennis te laten maken met sociale
omgangsvormen en structuur. In de Wet kinderopvang (Wko) zijn kwaliteitseisen geformuleerd waar de
kinderopvang aan moet voldoen om goede en veilige kinderopvang mogelijk te maken. Gemeenten zijn
verantwoordelijk voor het toezicht op – en de handhaving van – de naleving van deze kwaliteitseisen.
Het college van B&W stelt jaarlijks voor 1 juli de toezichtinformatie vast welke is bedoeld als
jaarverantwoording en wordt verzonden aan de Inspectie van het Onderwijs en de Raad. De toezichtinformatie
laat zien dat Enschede haar wettelijke taken goed uitvoert en de gemeente scoort zelfs beter dan andere
gemeenten van vergelijkbare grootte. Meer informatie over ontwikkelingen, uitgevoerde werkzaamheden en
behaalde resultaten kunt u nalezen in het jaarverslag 2017 Toezicht en Handhaving Kinderopvang dat ter
aanvulling op de toezichtinformatie is geschreven.

4.B. Reactie Quick Scan Jaarrekening 2017
Openbaar
Besluit:
1 In te stemmen met de brief aan de Raad als reactie op de Quick Scan Jaarrekening 2017
2 De portefeuillehouder middelen mandaat te verlenen tot aanpassingen in de brief.
Kernboodschap:
Met deze brief geeft het college een reactie op de bevindingen uit de Quick Scan van de jaarrekening 2017.
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5.CD. Stand van zaken alternatieve route buslijn 4/5 Stadsveld
Openbaar
Besluit:
In te stemmen met bijgaande informatiebrief over de alternatieve busroute in Stadsveld.
Kernboodschap:
Er wordt een compact maatregelpakket uitgewerkt om de alternatieve busroute door Stadsveld via de Nicolaas
Maesstraat mogelijk te maken.

6.D. Invulling & subsidies LHBTI+ 2018
Openbaar
Besluit:
1. in te stemmen met de definitieve invulling van de LHBTI+ middelen 2018:
1) financiering van activiteiten van het COC Twente-Achterhoek onder andere gericht op thema’s: onderwijs en
zorg & welzijn en met extra inzet op biculturaliteit en vrijwilligerswerving (€ 20.000,-);
2) organisatie en coördinatie van de ‘regenboogweek’ door het Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering
Overijssel (KCWO) (€ 11.000,-);
3) het co-financieren van Twentse Ambassade voor een activiteit in Enschede rondom de Pride 2018, inclusief
een bijdrage aan de pride boot namens Twente: ‘een open, veilige en innovatieve regio’ (€ 2.000,-);
4) het financieren van Alifa voor het uitvoeren van specifieke activiteiten en borging van LHBTI+ binnen de
opvoedondersteuning, ouderenwerk en vluchtelingenwerk (€ 4.818,-);
5) het geven van een impuls aan de in 2016 opgerichte Jongeren en Studentenvereniging Exaltio voor
profilering en zichtbaarheid van de vereniging (€ 1.000,-);
6) het geven van een impuls aan de activiteiten bij Stichting S.H.H.T. (café Stonewall) (€ 5.000,-);
7) het restende bedrag (€ 1.182,-) is beschikbaar om als gemeente zelf activiteiten of initiatieven gedurende het
jaar te kunnen organiseren (zoals gemeentelijk regenboogontbijt).
Kernboodschap:
De gemeente Enschede is een regenboogstad, waarbij we samen werken aan het vergroten van de sociale
acceptatie en veiligheid van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transpersonen, mensen
met een interseksuele conditie (LHBTI+). De LHBTI+ middelen voor 2018 van de gemeente Enschede
(overeenkomend met de programmabegroting) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
(OCW) worden ingezet om de LHBTI+ emancipatie te vergroten.
De financiën worden gebruikt als voortzetting, impuls en borging van LHBTI+ in Enschede. De totstandkoming
van de subsidieverdeling is in meerdere gesprekken met de lokale partijen besproken. Er gaan financiën naar
COC Twente-Achterhoek voor netwerkgroepen, trainingen, inzet op scholen en zorg&welzijn. Het Katholiek
Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel (KCWO) zet zich in voor de organisatie van de ‘regenboogweek’.
Daarnaast gaat een bijdrage naar de Twentse Ambassade voor een activiteit rondom de Pride 2018 en de
pride boot namens Twente, waarmee we laten zien dat Enschede en de regio werkt aan een veilige en
tolerante maatschappij. Ook Alifa werkt aan LHBTI+ borging binnen opvoedondersteuning en organiseert een
aantal activiteiten. De Jongeren en Studentenvereniging Exaltio ontvangt een bijdrage om zich beter te
positioneren als recent opgerichte vereniging. Daarnaast zal Stichting S.H.H.T. (café Stonewall) een bijdrage
voor haar activiteiten ontvangen.
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7.D. Marktconsultatie Deventerpoort
Openbaar
Besluit:
Instemmen met brief aan de Raad en de Raad middels brief te informeren.
Kernboodschap:
In het kader van de heroriëntatie Technology Base is besloten om voor de Deventerpoort een marktverkenning
te doen, met de bedoeling om de Deventerpoort te verkopen. Het Algemeen Bestuur van de GR Technology
Base heeft onlangs besloten de biedprocedure te openen. De raad wordt met deze brief geïnformeerd over het
verloop van deze procedure. Van de gegadigde wordt een programma c.q. een vernieuwend concept
verwacht, dat een bijdrage levert aan de doelen van Technology Base, de provincie Overijssel de gemeente
Enschede.

8.E. Openen deelgrondexploitatie Mekkelholt binnen grondexploitatie Roombeek
Openbaar, muv bijlage 4!
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om:
1. De deelgrondexploitatie Mekkelholt als onderdeel van de grondexploitatie Roombeek vast te stellen.
2. Geheimhouding op te leggen op bijlage 4 bij het raadsvoorstel en dit door de raad te laten bekrachtigen, op
grond van artikel 25 lid 2 Gemeentewet jo. artikel 10 lid 2b Wet openbaarheid van bestuur;
3. In te stemmen met het bijgevoegd raadsvoorstel met daarin de volgende beslispunten:
1. De grondexploitatie Mekkelholt als deelexploitatie van de grondexploitatie Roombeek vast te stellen.
2. Daarbij de door het college opgelegde geheimhouding ten aanzien van bijlage 4 (toelichting grondexploitatie)
te bekrachtigen ingevolge artikel 25 lid 3 Gemeentewet tot 1 jaar na afsluiting van de grondexploitatie.
3. Voor de grondexploitatie Roombeek een aanvullend krediet ter hoogte van € 375.384 vast te stellen.
4. Dit krediet te dekken uit een exploitatiebijdrage van De Woonplaats.
5. De hieruit volgende wijzigingen in de gemeentebegroting 2018 aan te brengen.
Kernboodschap:
Met De Woonplaats is een exploitatieovereenkomst gesloten voor de herstructurering van de woningbouw
rondom de Fazantstraat en op het Maninaterrein in Mekkelholt, en de herinrichting van het openbaar gebied
rondom deze ontwikkeling. Eerder al is met Weshold een exploitatieovereenkomst gesloten voor nieuwbouw
van woningen aan de Hulsmaatstraat. Onderdeel van deze afspraken is de draaiing van de speeltuin
Mekkelholt. In de voorliggende grondexploitatie zijn alle financiële afspraken rondom de inrichting van de
openbare ruimte en de speeltuin verwerkt en wordt het hiervoor benodigde aanvullende krediet aangevraagd.
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Hamerstukken

13.B. Reactie brief Wmo-raad inzake gang van zaken Advies inkoop jeugd e.d.
Openbaar
Besluit:
Instemmen met reactiebrief Wmo-raad.
Kernboodschap:
De Wmo-raad heeft het college op 8 mei een brief gestuurd hoe er wordt omgegaan met het verstrekken van
informatie aan de Wmo-raad inzake de inkoop jeugd 2019. Zij willen alsnog alle documenten ontvangen en ze
willen de mening van het college horen hoe hiermee in de toekomst wordt omgegaan ook als daar regionale
afspraken over zijn gemaakt. Met deze brief wordt daarop gereageerd.

14.C. Vaststellen bestemmingsplan "Dolphia - Gronausestraat 565"
Openbaar
Besluit:
de Raad voor te stellen het bestemmingsplan "Dolphia - Gronausestraat 565" vast te stellen, overeenkomstig de
bij dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00168-0003.
Kernboodschap:
Het bestemmingsplan "Dolphia - Gronausestraat 565" voorziet in het toekennen van de bestemming "Wonen"
aan een perceel van ongeveer 3000 m2, dat wordt afgescheiden van het grotere perceel, adres
Gronausestraat 565, kadastraal gemeente Lonneker, sectie E, nummer 5911.
De eigenaren krijgen met dit bestemmingsplan de mogelijkheid om binnen het bouwvlak maximaal twee
woningen te bouwen. Ingeval het perceel privaatrechtelijk gesplitst wordt in twee afzonderlijke percelen met elk
een bouwvlak, mag er per bouwvlak één woning gebouwd worden. Aan de zuidkant en de oostkant van het
bestemmingsvlak bevindt zich een zoom van bomen. Deze zoom krijgt de bestemming "Bos", met passende
planregels die erin voorzien dat er binnen deze bestemming niet gebouwd mag worden.
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15.C. Deelname aan prijsvraag Brood en Spelen
Openbaar
Besluit:
In te stemmen met deelname aan de prijsvraag Brood en Spelen, inclusief de melding daarvan via het
Europese aanbestedingsformulier
Kernboodschap:
In het gebied 't Wageler is sprake van een gebiedssamenwerking, waarbij bewoners en verschillende
organisaties met de gemeente samenwerken om het gebied te ontwikkelen en te beheren. Deze
samenwerking is vernieuwend en om die reden willen de samenwerkende partijen zich inschrijven voor de
prijsvraag Brood en Spelen, een prijsvraag die door de rijksadviseurs is uitgeschreven voor de twee
zandgebieden in Nederland, te weten Zuid en Oost. Voor elk gebied zijn 8 prijzen van 25.000 beschikbaar om
de plannen voor het gebied verder uit te werken. Deelnemende projecten worden beoordeeld op vernieuwing
en de minimale eis dat er een grondeigenaar (in dit geval de gemeente) en een ingeschreven architect in het
consortium zitten. De aanvraag wordt ingediend door Boerderij De Viermarken en naast de gemeente doen
ook een basisschool, AOC Oost, 2 voetbalverenigingen, Stichting Landgoed 't Wageler, Stawel en Landschap
Overijssel mee.

16.E. Rechtshandelingen Gebieds- & Projectontwikkeling
Openbaar, muv persoonlijke en financiële gegevens!
Besluit:
Te besluiten tot de ruiling van twee percelen grond aan Het Poolman.
Kernboodschap:
Wederpartij heeft de grond onder een trafostation, gelegen nabij Het Poolman, in eigendom. Deze grond is
echter na de sloop van de ijsbaan beschikbaar gekomen als te verkopen kavel. Wederpartij heeft haar
trafostation daarop verplaatst naar de straat en geplaatst op grond van de Gemeente. De Gemeente ruilt nu
deze grond met de grond van wederpartij waarop het trafostation stond, zodanig dat er voor de gemeente een
gehele kavel aan Het Poolman kan worden uitgegeven.

Vaste agendapunten
17. Vaststellen (openbare/niet openbare) besluitenlijst
18. Afsprakenlijst en memorandum
19. Representatielijst
20. Rondvraag
21. Collegiale consultatie
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Besluit uit voorgaande vergadering dd 8 mei 2018

6.G. Vriendschappelijke samenwerkingsverklaring tussen de stad Rzeszow, hoofdstad van de provincie
Podkarpackie, de Republiek Polen en de stad Enschede, Nederland
Openbaar, vanaf 14 juni 2018, dan wordt de samenwerkingsovereenkomst getekend
Besluit:
1. In te stemmen met de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst
2. De samenwerkingsovereenkomst op 14 juni 2018 ondertekenen door de burgemeester
Cf, inclusief aanpassing, mandaat aan burgemeester Van Veldhuizen.
Kernboodschap:
Doel: versterken van de samenwerking en communicatie op het gebied van handel, economie, onderwijs,
Smart City, Onbemande Systems, IT, investeringen en andere gebieden. Dit op basis van gelijkheid en
wederzijds voordeel.

Besluiten uit voorgaande vergadering dd 12 juni 2018

1.B. Stand van zaken 'Enschede wekt op'
Openbaar
Besluit:
De gemeenteraad via verzending van bijgevoegde brief te informeren over de stand van zaken rondom
'Enschede wekt op'.
Cf, inclusief aanpassing, mandaat aan wethouder Eerenberg.
Kernboodschap:
De in maart 2018 aangetreden gemeenteraad wordt over de stand van zaken rondom 'Enschede wekt op' per
brief geïnformeerd, zodat -zodra er ook een nieuw college is aangetreden- de ontwikkeling van de Energievisie
met kracht ter hand kan worden genomen.
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4.BF. Tarieven inkoop Jeugdhulp en Ondersteuning 2019
Openbaar, alleen de brief aan de Raad is openbaar!
Besluit:
Dictumpunten 1 t/m 3 blijven vertrouwelijk!
4. De raad via een raadsbrief te informeren over de stand van zaken.
Cf, inclusief aanpassing + brief, mandaat aan wethouder Eerenberg.
Kernboodschap:
Nvt

8.F. Bed-, Bad- en Broodopvang uitgeprocedeerde asielzoekers verlengen
Openbaar
Besluit:
1. De Bed-, Bad- en Broodopvang voor uitgeprocedeerde asielzoekers voort te zetten in het voormalige
Wegenerpand tot 31 december 2018 en de bewoners ambulante begeleiding en dagbesteding te bieden;
2. Conform besluitvorming in de Gemeenteraad over de bijsturingsmaatregelen, d.d. 11 juni, dekking
in te zetten uit de Algemene Reserve voor de kosten ad € 140.000;
3. De effecten hiervan te verwerken in de begroting 2018;
4. Met de VNG en het Rijk in gesprek te blijven over financiering van de BBB-opvang en de ontwikkeling
van Lokale Vreemdelingen Voorziening-locaties (LVV) en om daarmee een deel reeds gemaakte kosten en
toekomstige gecompenseerd te krijgen;
Cf, inclusief aanpassing + dictum, mandaat aan wethouder Van Houdt.
Kernboodschap:
In Enschede hoeft niemand onvrijwillig op straat te slapen of honger te lijden, dat geldt ook voor
uitgeprocedeerde asielzoekers. Het college stelt geld beschikbaar om de Bed-, Bad- en Broodopvang voor
uitgeprocedeerde asielzoekers te verlengen tot 31 december 2018 in het Wegenerpand. De huidige afspraken
lopen af op 1 augustus 2018. We vragen nu te besluiten omdat anders mogelijk huidige opvang niet kan
worden gecontinueerd door afbouw personeel Leger des Heils.
In de tussentijd kan de gemeente Enschede een besluit nemen over de rol die zij wil hebben bij de acht op te
richten LVV-locaties.

***
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