OPENBARE BESLUITENLIJST
Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede
van 15 december 2015

Aanwezig:

G.O. van Veldhuizen, burgemeester
M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris
E. Eerenberg (B)
J. van Agteren (C)
P.G. Welman (D)
J. Hatenboer (E)
J. van Houdt (F)

Afwezig:

Vaste agendapunten
1. Vaststellen (openbare/niet openbare) besluitenlijst
2. Afsprakenlijst en memorandum
3. Representatielijst
4. Aanwezigheid persgesprek 15 december 2015: burgemeester Van Veldhuizen om 16.00 uur
5. Mededelingen
6. Rondvraag/Collegiale consultatie

Bespreekstukken

10.G. Aanwijzing lid en plaatsvervangend lid bestuur Regio Twente en bedrijfsvoeringsorganisatie
Twentebedrijf
Openbaar
Besluit:
1.Burgemeester Van Veldhuizen aan te wijzen tot lid van het algemeen bestuur Regio Twente;
2.Op basis van uw bespreking overgaan tot aanwijzing vanuit uw college tot een lid en plaatsvervangend lid van
het algemeen bestuur Regio Twente;
3.Wethouder Eerenberg aan te wijzen tot lid van het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Twentebedrijf.
en wethouder Van Houdt als plaatsvervangend lid;
Kernboodschap:
Alle gemeenten hebben de gewijzigde regeling Regio Twente en de gemeenschappelijke regeling
Twentebedrjif vastgesteld. Nu moeten de leden en plaatsvervangend leden worden aangewezen. Verzoek is
dit voor 15 december te doen zodat er per 1 januari een nieuw bestuur is. Het college heeft de leden vandaag
aangewezen.

Openbare besluitenlijst 15 december 2015

Pagina 1 van 9

11.B. Afspraken over financiering TV Enschede FM
Openbaar
Besluit:
1Instemmen met de in deze nota genoemde gemaakte afspraken met Enschede FM;
2 Instemmen met bijgevoegde brief aan Enschede FM en de raad hierover per brief informeren.
Kernboodschap:
TV Enschede FM is de lokale omroep voor en door Enschede en wordt voor een deel door de gemeente
gefinancierd. Enerzijds vanwege de wettelijke verplichting dat indien een gemeente een zendmachtiging
verleent die gemeente ook voor een deel van de financiering zorg dient te dragen. Dit betreft een structurele
subsidie van €100.000 per jaar. Anderzijds koopt de gemeente diensten in bij TV Enschede FM. Vanuit de raad
is er in het verleden extra geld voor beschikbaar gesteld, met als doelstelling de omroep een impuls te geven
en hen zoveel mogelijk op eigen benen te laten staan. Dat extra geld is er niet meer. Wel is er een
inkoopafspraak gemaakt vanuit de zgn. intensiveringsgelden communicatie voor burgerjournalistiek ter waarde
van €50.000 per jaar. Met het bestuur van TV Enschede FM zijn afspraken gemaakt over de financiering.

13.B. Smart City Agenda Enschede
Openbaar
Besluit:
1.Kennis te nemen van de Nota Smart City Agenda
2. In te stemmen met de Smart City Agenda uit de Nota en deze tot uitvoering te brengen met een bijbehorende
organisator met programmacoördinator en kernteam
3. Impuls te geven aan het publiceren van Open Data als onderdeel van de Agenda en voor de inrichting van
een open data platform het bedrag van € 40.000,
Kernboodschap:
Door in te zetten op het concept “Smart City” willen wij met inzet van IT middelen eigenzinnige Enschedese
oplossingen creëren voor belangrijke vraagstukken in onze stad. We beginnen met toepassingen in de
binnenstad en voor mobiliteit. Inzet rondom werk, participatie en zorg is de volgende stap we focussen daarbij
met name op de inzet van data (small, open en big) om beter inzicht te krijgen in de problematiek en daarmee
meer zicht te krijgen op oplossingen.
Als Enschede zijn we al langer actief op het gebied van Smart Cities, we willen onze aanpak versnellen door
de verschillende initiatieven met elkaar te verbinden. Omdat we niet alles tegelijkertijd aan kunnen pakken
leggen we bij de uitvoering van de agenda onze focus op de ontwikkelingen in de binnenstad en mobiliteit, met
het beschikbaar stellen van “open data” als voorwaarde.
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14.C. Evenementenprogramma 2016
Openbaar
Besluit:
1. Kennis te nemen van het advies over het evenementenprogramma 2016 inclusief de invulling van de
structurele bezuiniging van € 210.000- op het evenementenbudget ad. € 760.000,-.
2. Het evenementenprogramma 2016 vast te stellen, inclusief subsidieverdeling van in totaal € 550.000,-.
3. Een voorbehoud te nemen op het toekennen van de subsidie aan Memphis Heart & Soul en aan de
Oranjedagen, in afwachting van daarover in januari 2016 te voeren gesprekken.
4. De portefeuillehouder evenementen en citymarketing op basis van de uitkomst van deze gesprekken te
mandateren deze aanvragen goed te keuren.
5. In te stemmen met de bezuiniging van € 40.000,- op het faciliteringsbudget ad. € 90.000,- ten behoeve van
de Enschede Marathon en Military Boekelo Enschede.
6. In te stemmen met het anders inrichten van de afspraken met het Circusfestival en de bijdrage t.b.v. het
relatiebeleid van B&W vast te stellen op € 2.500,-.
7. De raad over deze punten per brief d.d. 15 december 2016 te informeren.
Kernboodschap:
Enschede kent een gevarieerd portfolio van evenementen van klein en groot, cultuur en sport, volksfeest tot
innovatiefestival. Kenmerkend voor deze evenementen is dat ze bijna allemaal gratis toegankelijk zijn en
daarmee laagdrempelig voor een brede groep bezoekers. De evenementen dragen bij aan een bruisende stad
en zorgen voor een stevige impuls van de lokale economie. Op dit moment ligt het evenementenprogramma
2016 voor. Basis van het programma is, ondanks een bezuinigingsopgave van € 250.000,- behoud van
bestaande evenementen. 2016 is een overgangsjaar en op basis van de te herijken citymarketingvisie laat
2017 een scherper profiel op evenementen zien.

15.D. Bestuurlijke reactie op het concept 'Inspectierapport SZW met betrekking tot de voortgang van
het verbeterplan MAU (verantwoording 2014) van de gemeente Enschede'.
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om bijgevoegde brief naar de Inspectie van het Ministerie van SZW te sturen als
bestuurlijke reactie op het concept 'Inspectierapport SZW met betrekking tot de voortgang van het verbeterplan
MAU (verantwoording 2014) van de gemeente Enschede'.
Kernboodschap:
N.v.t.
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18.E. Geactualiseerd cultuurplan in uitvoering
Openbaar
Besluit:
instemmen met de brief aan de raad
Kernboodschap:
Op 8 juni 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel Actualisatie Cultuurplan “Enschede
culturele hotspot van het Oosten”. Kern van het raadsvoorstel is een transitie in drie onderdelen van het
culturele domein, waarmee tevens invulling wordt gegeven aan een bezuinigingsopgave van 1,2 miljoen euro.
De bezuinigingsopgave is verdeeld over twee instellingen: Openbare Bibliotheek Enschede en TwentseWelle.
Een derde transitie ligt in de samenwerking tussen de grote podia in Hengelo en Enschede. In het
raadsvoorstel is als doel gesteld dat de instellingen voor 1 december een plan gereed hebben, dat vervolgens
met de raad wordt gedeeld.
In de brief aan de raad wordt een beeld gegeven van de stappen die afgelopen periode zijn doorlopen als ook
de stand van planvorming per 1 december 2015.

21.B. Instandhouden in 2016 van mogelijkheden tot subsidieverlening ter verbetering kwaliteit en
vitaliteit binnenstad
Openbaar
Besluit:
Portefeuillehouder stelt voor om:
1. Uitvoering van het Actieprogramma Binnenstad in 2016 te continueren.
2. De Raad te informeren over uw besluiten met de aankondiging dat u de Raad in het eerste kwartaal 2016
een voorstel zal doen over evaluatie, financiering en een nieuwe verordening Actieprogramma Binnenstad
3. Te besluiten om de directeur Fysiek mandaat te verlenen om te beslissen op subsidieaanvragen in het kader
van Actieprogramma Binnenstad.
Kernboodschap:
De Raad stelde op 6 juni 2011 het Actieprogramma Binnenstad (AB) vast met het doel om een impuls te geven
aan de kwaliteit en vitaliteit van de binnenstad. Op 21 juni 2011 heeft de Raad de bij het AB behorende
Subsidieverordening vastgesteld. Afspraak is dat we elke 2 jaar een evaluatie van het AB en de verordening
maken samen met onze binnenstadpartners. Dat gebeurde in 2013 en dat willen we nu ook weer doen.
Die evaluatie kan pas plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2016 omdat er voldoende tijd moet zijn om (de
resultaten van de evaluatie van) het AB samen met onze binnenstadpartners te integreren in het
“wijkprogramma” dat nu in de maak is voor de Binnenstad. Het initiatief voor het maken van wijkprogramma
Binnenstad ligt bij onze partners. Zij gaven aan dat het pas begin 2016 gereed kan zijn.
De werkingsduur van de geldende subsidieverordening vervalt op 31 december 2015. Wij willen tot het
moment dat de Raad in 2016 een besluit neemt, kunnen blijven beschikken op subsidieaanvragen, die wij met
het huidig nog beschikbare budget van het AB kunnen honoreren. Hierbij gebruikmakend van de mogelijkheid
om in afwachting van een nieuwe verordening subsidies te verlenen (spoedheidshalve subsidies) voor de
periode van maximaal een jaar.

Openbare besluitenlijst 15 december 2015

Pagina 4 van 9

Hamerstukken

24.B. Wijziging van de Stauten van de Coöperatie Dimpact
Openbaar
Besluit:
1. In te stemmen met wijziging van de Statuten van de Coöperatie Dimpact U.A., één en ander overeenkomstig
de concept akte van statutenwijziging met
kenmerk FW/TS/201551830, opgesteld door Kienhuis Hoving NV
Kernboodschap:
In de Algemene Vergadering van de Coöperatie Dimpact is eenheid van opvatting over de aanpassing van de
statuten uit 2006. De wijzigingen komen er op neer dat deze in lijn worden gebracht met de huidige wet- en
regelgeving en de huidige werkwijze en noodzaak tot verder professionaliseren. De afspraak is dat elk van de
deelnemende gemeenten in Dimpact vóór 1 januari 2016 formeel kenbaar maakt in te stemmen met de
wijziging van statuten.

25.B. Vaststelling "Nadere regels VVE-arrangementen" en '"Afwegingsmodel voor VVE-arrangementen"
Openbaar
Besluit:
1. Vast te stellen de gewijzigde "Nadere regels voor VVE-arrangementen" als bedoeld in artikel 8 van de
Verordening peuter- en VVE-arrangementen en in werking te laten treden per 1 januari 2016.
2. Vast te stellen het gewijzigde "Afwegingsmodel als bedoeld in artikel 8 lid 6 van de Verordening peuter- en
VVE-arrangementen" en in werking te laten treden per 1 januari 2016.
3. De nadere regels voor VVE-arrangementen, zoals vastgesteld op 4 juni 2013, per 1 januari 2016 in te
trekken.
4. Het afwegingsmodel als bedoeld in artikel 8 lid 6 van de Verordening peuter- en VVE-arrangementen, zoals
vastgesteld op 21 mei 2013, per 1 januari 2016 in te trekken.
Kernboodschap:
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is bedoeld voor jonge kinderen die onvoldoende zijn toegerust voor
een soepele instroom in het basisonderwijs. In Enschede hebben we afspraken gemaakt met
kinderopvangorganisaties en de koepels voor primair onderwijs om te komen tot een effectieve inzet van VVE.
Zo dient een aanbieder van een zogenaamd VVE-arrangement zich te houden aan bepaalde eisen met als
doel de kwaliteit van het VVE aanbod te borgen. De gemeente Enschede ziet erop toe dat aan de gestelde
eisen van een VVE-arrangement wordt voldaan en treedt op daar waar de regels onvoldoende worden
nagekomen. De huidige nadere regels dateren van medio 2013 en moeten worden geactualiseerd. De
aangepaste nadere regels inclusief het afwegingsmodel bieden de gemeente ruimte om te interveniëren waar
nodig. De gemeente kan bijvoorbeeld direct op de subsidie korten wanneer een aanbieder van een VVEarrangement zich niet houdt aan de scholingsvereisten van de beroepskrachten met betrekking tot een erkend
VVE-programma.
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27.BG. Benoeming vertrouwenspersoon integriteit en vertrouwenspersoon in het kader van de
Regeling melding vermoeden misstand (Klokkenluidersregeling) per 1 januari 2016
Openbaar
Besluit:
1. De benoemingen van de heer T.A. Bakker, afdelingshoofd JZ, als vertrouwenspersoon Integriteit en als
vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling (Regeling melding vermoeden misstand) per 1 januari 2016, op
eigen verzoek, in te trekken.
2. Als vertrouwenspersoon Integriteit en als vertrouwenspersoon in het kader van de Regeling melding
vermoeden misstand per 1 januari 2016 te benoemen de heer J.J. Bakker, werkzaam als senior adviseur
juridische zaken, afdeling JZ van de gemeente Enschede.
3. De or te informeren na besluitvorming.
Kernboodschap:
n.v.t.

31.D. Minima Effectrapportage Nibud
Openbaar
Besluit:
1 Kennisnemen van de Minima Effectrapportage van het Nibud (bijlage 1), en
2 instemmen met het verzenden van de Minima Effectrapportage van het Nibud met de bijgevoegde brief aan
de raad (bijlage 2).
Kernboodschap:
Tijdens het debat in de raad op 22 juni 2015, n.a.v. de behandeling van Kadernota Armoedebeleid 2016-2020,
heeft wethouder Welman aan de raad de toezegging gedaan een Minima Effectrapportage door het Nationaal
Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in Enschede te laten uitvoeren.
De Minima Effectrapportage is ontwikkeld door het Nibud en geeft inzicht in de inkomens- en uitgavensituatie
van een zes verschillende typen huishoudens. In de inleiding van de rapportage staat het doel van de Minima
Effectrapportage als volgt beschreven: “wat is het effect van landelijke en lokale inkomensondersteunende
regelingen op de financiële positie van huishoudens met een laag inkomen in gemeente Enschede?”

32.E. Beantwoording vragen artikel 38 verkoop Ambachtsschool
Openbaar
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de heer Wijfjes (CDA) inzake de
Ambachtsschool
Kernboodschap:
Op 3 december 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Wijfjes (CDA) gericht aan de
voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38 van het Reglement van Orde voorde vergaderingen en
andere werkzaamheden van de Raad inzake de Ambachtsschool. Met dit besluit beantwoordt het college van
Burgemeester en Wethouders de vragen van de heer Wijfjes.
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33.E. Exploitatieovereenkomst Kotkampweg
Openbaar, muv de vertrouwelijke bijlage
Besluit:
1. Besluiten tot het aangaan van de exploitatieovereenkomst Kotkampweg met Exploitant, Trebbe Wonen B.V.
te Enschede.
Kernboodschap:
Exploitant wil de voormalige locatie ROC Oost aan de Kotkampweg herontwikkelen. De plannen zijn, om 43
woningen te realiseren, waaronder vrijstaande-, twee onder een kap- en rijwoningen. Om realisatie van de
plannen mogelijk te maken, zijn er afspraken nodig over het wijzigen van de bestemming en het verhalen van
kosten. In de exploitatieovereenkomst zijn deze afspraken vastgelegd. Naast het wijzigen van de bestemming
en het verhalen van de kosten worden percelen grond aan Exploitant verkocht ten behoeve van een optimale
verkaveling.

34.E. Verordening Onderwijshuisvesting
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om de Raad voor te stellen:
1. De verordening Onderwijshuisvesting 2016 vast te stellen.
Kernboodschap:
Met ingang van 1 januari 2015 zijn de taken en verantwoordelijkheden voor Onderhoud en Aanpassing van
schoolgebouwen overgeheveld van de gemeente naar schoolbesturen voor primair en (voortgezet) speciaal
onderwijs. In het voortgezet onderwijs was dit al sinds 1 januari 2005 het geval. Op basis van deze
taakverschuiving is de verordening aangepast. De nieuwe verordening is gebaseerd op de modelverordening
van de VNG.
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37.E. Stimuleringsmaatregelen kavelverkoop 2016
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om:
1. de geldende stimuleringsmaatregelen voor particuliere bouwkavels voor 2016 gewijzigd vast te stellen en
deze jaarlijks te herijken.
2. de bouwbegeleidingsbijdrage ter hoogte van € 2.000,00 en de bijdrage bouwkostencalculatie ter hoogte van
€ 300,00 als stimuleringsmaatregel, zoals vastgesteld in het college van 9 december 2014, en alle overige
reeds geldende stimuleringsmaatregelen te verlengen met een jaar.
Kernboodschap:
Het herstel van de woningmarkt heeft zich ook in 2015 voortgezet. Om de verkoop van gemeentelijke kavels
voor woningbouw te blijven stimuleren en de drempel laag te houden, en tegelijkertijd te anticiperen op een
aantrekkende woningmarkt, wordt voorgesteld de stimuleringsmaatregelen van 2016 enigszins aangepast vast
te stellen.
Dit betekent:
1. dat kopers een kavel zeven maanden kunnen reserveren (één maand kosteloos, zes maanden tegen een
rentevergoeding, waarvan maximaal drie maanden in rekening wordt gebracht) (ongewijzigd);
2. dat het rentepercentage voor de reserveringsvergoeding jaarlijks wordt vastgesteld op het rentepercentage,
zoals genoemd in de Programmabegroting 2016 (was het rentepercentage voor 25-jarige vaste geldleningen
bij de Bank Nederlandse Gemeenten) (gewijzigd);
3. dat de maatregel "verlengde termijn akte passeren" is aangescherpt. Kopers krijgen na ondertekening van
de koopovereenkomst negen maanden de tijd om de akte te laten passeren (deze termijn was twaalf
maanden) (gewijzigd);
4. dat de ontbindende voorwaarde "verkoop eigen woning" is aangescherpt. De termijn in de ontbindende
voorwaarde is teruggebracht van 12 maanden naar 9 maanden. De te betalen som bij ontbinding van de
koopovereenkomst door gebruik te maken van ontbindende voorwaarde, wordt gekoppeld aan het te betalen
rentepercentage voor de reserveringsvergoeding, met een maximum van € 5.000,00.
5. de stimuleringsmaatregel voor een bijdrage in een bouwkostencalculatie ter waarde van € 300,00 en voor
een gefaseerde bijdrage in de bouwbegeleiding (tot maximaal € 2.000,00) blijven ongewijzigd gehandhaafd.
Deze nieuwe stimuleringsmaatregelen gaan in op 1 januari 2016 en gelden voor nieuwe optanten. De huidige
optanten (mensen die op 31 december 2015 een optie hebben) maken nog gebruik van de
stimuleringsmaatregelen uit 2015.

38.F. Beleidsregels opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare burgers
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om de Beleidsregels opvang, begeleiding en beschermd wonen voor kwetsbare
burgers vast te stellen.
Kernboodschap:
Op 21 september 2015 is door de gemeenteraad de “Subsidieverordening opvang, begeleiding en beschermd
wonen voor kwetsbare burgers” vastgesteld. In deze gewijzigde verordening is de taak Beschermd Wonen
expliciet benoemd en opgenomen. De volgende stap is om het Uitvoeringsbesluit opvang en begeleiding van
kwetsbare burgers (uitwerking van de verordening) aan te passen en ook Beschermd Wonen daarin expliciet
op te nemen.
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Besluiten uit voorgaande vergadering dd 8 december 2015

16.D. Afhandeling motie Onderzoek experiment basisinkomen
Openbaar
Besluit:
In te stemmen met de beantwoording motie Onderzoek experiment basisinkomen middels brief naar de raad.
Cf, inclusief aanpassing brief aan Raad, mandaat wethouder Welman.
Kernboodschap:
In de raadsvergadering van 29 juni 2015 is de motie ‘onderzoek experiment basisinkomen’ aangenomen. Via
deze brief wordt antwoord gegeven op de vraag welke gemeenten gaan experimenteren, hoe ze dit doen en
met welk tijdspad. De motie bevat geen verzoek om zelf te experimenteren met een basisinkomen.
Wel zijn we al geruime tijd in de volle breedte op zoek naar verbeteringen in werkwijze en professionaliteit,
verantwoording en de manier waarop we arrangementen op het gebied van werk, inkomen, zorg en
ondersteuning financieren. Dit doen we binnen het project ‘inclusieve stad’, gestart in april 2015. We bekijken
bijvoorbeeld kritisch hoe het systeem werkt, door het analyseren van 20 gezinscasussen. Vanuit die analyse
doen we voorstellen om het systeem in bredere zin aan te passen, mogelijk zijn de uitkomsten reden om te
starten met experimenten op kleinere schaal.

30.DG. Beantwoording artikel 38 raadsvraag van de heer L. van der Velde, PvdA, over de werkmissie
naar Silicon Valley
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om Instemmen met de beantwoording van de artikel 38 vraag van de heer Laurens
van der Veld, PvdA over de werkmissie naar Silicon Valley en daarbij verslagen van eerdere werkmissies van
de gemeente Enschede bij te voegen.
Cf, inclusief aanpassing, mandaat wethouder Welman.
Kernboodschap:
Op 26 november 2015 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Laurens van der Velde van
de fractie PvdA gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 38.
De vragen gaan over de reden van inhuur van een extern bureau voor de organisatie van de werkmissie naar
Silicon Valley en de kosten daarvan. Hierover is in Dagblad Tubantia bericht.
Het bureau is ingehuurd vanwege de jarenlang opgebouwde ervaring en expertise met het organiseren met
internationale zakelijke- en studiereizen voor bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen, naar
innovatieregio's over de hele wereld.
Er is voor dit bureau gekozen vanwege de positieve ervaringen die het college van Enschede in 2005, 2007,
2009 en 2013 met dit bureau heeft en de effecten voor de stad, zoals bijvoorbeeld de oprichting van
Kennispark, jaarlijkse Twente index en innovatie binnen het bedrijfsleven.
De kosten voor dit bureau bedroegen € 25.000. In de raadsbrief van 18 november is het eerste resultaat van
de werkmissie gemeld: de versnelling van de uitvoering van de Smart City Agenda samen met de
kennisinstellingen. De evaluatie van de gehele delegatie staat gepland voor eind januari 2016.
Om alvast een indruk te geven van de resultaten van soortgelijke missies, zijn de evaluaties van missies van
Enschede uit 2005, 2007 en 2013 bijgevoegd.
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