OPENBARE BESLUITENLIJST
Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede
van 13 september 2016

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:

Hamerstukken
8. HAMERSTUKKEN
8.B. Vrijgeven voor procedure Lasonder Zeggelt wijziging 2
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om het wijzigingsplan Lasonder Zeggelt wijziging 2 vrij te geven voor procedure.
Kernboodschap:
Burgemeester en wethouders hebben besloten om het wijzigingsplan ” Lasonder Zeggelt wijziging 2 " vrij te
geven voor terinzagelegging als ontwerpplan. Het wijzigingsplan heeft betrekking op de gronden Visserijstraat
7-11 en heeft tot doel om op deze gronden 6 grondgebonden woningen te kunnen bouwen. Deze woningen
zijn onderdeel van het plan voor de bouw van 33 woningen dat is ontwikkeld voor het gebied omgeven door
Visserijstraat, Niermansgang en Willem Brakmanstraat.
10.E. Vaststellen Wijziging 82 Welstandsnota Beeldkwaliteitplan Hornbach
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om Wijziging 82 Welstandsnota Enschede; Beeldkwaliteitplan Hornbach vast te
stellen.
Kernboodschap:
Door de firma Hornbach is een verzoek ingediend om in Enschede een bouwmarkt en tuincentrum te mogen
realiseren op gronden gelegen tussen Kuipersdijk, Rijksweg35, Zuiderval en bestaande bebouwing in het
gebied Kotmanplaats. Op deze gronden is momenteel de DCW gevestigd.
Om het in te dienen bouwplan te kunnen toetsen aan redelijke eisen van welstand dient een wijziging van de
Welstandsnota Enschede in procedure te worden gebracht. Het betreft hier Wijziging 82 Welstandsnota
Enschede; Beeldkwaliteitplan Hornbach.
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11.F. Beantwoording art. 38 vragen B. Sanders over 'ondersteuning bij beleid huishoudelijke
ondersteuning'
Openbaar
Besluit:
Instemmen met beantwoording artikel 38 vragen B. Sanders over onderwerp 'ondersteuning bij beleid
huishoudelijke ondersteuning'.
14.C. Straatnaamgeving
Openbaar
Besluit:
De volgende straatnamen vast te stellen:
1. Kotkampplein, lopend van de Kotkampweg in zuidwestelijke richting rondlopend.
2. Schaddenhoesweg, lopend van de Weerseloseweg in oostelijke richting tot de Piermanweg.
3. Piermanweg, lopend van de Weerseloseweg in noordelijke richting tot de gemeentegrens.
4. Boddenkampplantsoen, plantsoen gelegen tussen de Noorderbaan en de Boddenkamplaan.
Het beloop van de volgende straten te wijzigen/vast te stellen:
5. Oltmanstraat, lopend van de Willem Brakmanstraat in westelijke richting tot de Deurningerstraat.
6. Niermansgang, lopend van de Molenstraat in noordelijke richting tot de Oltmanstraat, met een zijtak in
oostelijke richting tot de Visserijstraat.
7. Gemeentewerfstraat, lopend van de Nieuwe Schoolweg in westelijke richting tot de Willem Brakmanstraat.
De volgende straatnamen te laten vervallen:
8. Boswinkelweg.
9. Bentveld.
10.Cornelis Dopperstraat.
11.De Brinkgaarden.
12.Frans Coenenstraat.
13.Getfertterrein.
14.Handelskade Oost.
15.Kalandertunnel.
16.Koningterrrein.
17.Steenriet.
18.Tinnestraat.
Kernboodschap:
Voor het nieuwbouwplan '' Florade '' is voor het binnenplein een straatnaam nodig. Gekozen is om aan te
sluiten bij de bestaande straat: Kotkampweg, de volgende straatnaam is gekozen: Kotkampplein. Voor een
tweetal onbenaamde wegen ter hoogte van de Weerseloseweg is gekozen voor de historische namen:
Schaddenhoesweg en Piermanweg. Voor de in het '' Boddenkamp '' nieuw aangelegde plantsoen is gekozen
voor de naam: Boddenkampplantsoen
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15.C. Aanpassing “Nadere regels Verbranding Afvalstoffen en Stoken op grond van artikel 5:34
Algemene Plaatselijke Verordening”
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om de “Nadere regels Verbranding Afvalstoffen en Stoken op grond van artikel 5:34
Algemene Plaatselijke Verordening” gewijzigd vast te stellen, zoals weergegeven in bijlage 1.
Kernboodschap:
Op 1 september 2015 zijn door het College, in het kader van deregulering, nadere regels vastgesteld voor het
verbranden van afvalstoffen. Met deze nadere regels is het aanvragen van een stookontheffing op grond van
de Algemeen Plaatselijke Verordening in de meeste gevallen niet meer nodig. Er kan worden volstaan met het
aanvragen van een ontheffing op grond van de Wet milieubeheer.
Het College heeft nu een wijziging van de nadere regels vastgesteld. Met deze wijziging kunnen paasvuren en
het verbranden van snoeihout nabij eigen bebouwing ook onder de nadere regels vallen. Dit was door een
onvolledige formulering van de eerdere nadere regels onbedoeld niet het geval.
16.C. Werkbezoek aan de Amerikaanse stad Hoboken
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om:
- In te stemmen met het werkbezoek van wethouder van Agteren aan de Amerikaanse stad Hoboken, gericht op
klimaatadaptatie;
- De benodigde middelen, groot € 3.000,
Kernboodschap:
Een kleine delegatie van bestuurders en (top)ambtenaren van de provincie Overijssel, het waterschap
Vechtstromen en de gemeenten Hengelo, Almelo en Enschede legt in oktober een 3 daags werkbezoek af aan
de Amerikaanse stad Hoboken. Daar gaat zij in gesprek over interactieve planvorming, financiering en
realisatie van tal van integrale maatregelen om de stad Hoboken klimaatbestendig te maken. De opgedane
kennis en inspiratie wordt omgezet in concrete ideeën om nadien met elkaar invulling te kunnen geven aan het
klimaatactief maken van onze regio in het algemeen en Enschede in het bijzonder.
17.CB. Aanpassing wijkverkeersplan Hogeland Noord – ’t Getfert
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder de raad te laten besluiten om:
Het door de Raad op 12 oktober 2015 vastgestelde wijkverkeersplan Hogeland-Noord – ’t Getfert–Perik te
wijzigen, waarbij wordt besloten het éénrichtingsverkeer in (delen van) de Boeroestraat en Ceramstraat op te
heffen.
Kernboodschap:
Het door de wijk opgestelde wijkverkeersplan Hogeland Noord – ’t Gefert - Perik is door de gemeenteraad op
12 oktober 2015 vastgesteld. Daarin is o.a. het invoeren van eenrichtingverkeer in (delen van) de Ceramstraat
en Boeroestraat opgenomen. Op verzoek van bewoners en de wijkraad Zuid Oost Enschede stelt het college
van B&W de raad voor het eenrichtingsverkeer in de Boeroestraat en Ceramstraat weer op te heffen. Vanwege
verkeersonveiligheid zijn de betreffende verkeersborden (vooralsnog tijdelijk) verwijderd.
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Vaste agendapunten
18. Collegiale consultatie
19. Rondvraag
20. Representatielijst
21. Vaststellen (openbare/niet openbare) besluitenlijst
22. Afsprakenlijst en memorandum

Besluit uit voorgaande vergadering dd 6 september 2016

8.B. Evaluatie Actieprogramma Binnenstad
Openbaar
Besluit:
Voorstel portefeuillehouder om de raad voor te stellen:
1. De werkingsduur van de Stimuleringsregeling AB te verlengen tot en met 31 december 2018
2. Tot wijziging van de Subsidieverordening Actieprogramma Binnenstad 2016-2019;
3. De geactualiseerde begroting Actieprogramma Binnenstad 2011-2015 vast te stellen.
Cf, inclusief aanpassing
Kernboodschap:
In uw Collegeprogramma stelt u zich ten doel om de binnenstad bruisend en vitaal te maken. Om die ambitie
waar te maken, is samen met de binnenstadpartners het Actieprogramma Binnenstad (AB) met de
bijbehorende Stimuleringsmaatregelingen ontwikkeld. De Raad stelde medio 2011 een bedrag van € 2,35
miljoen beschikbaar voor de uitvoering van het AB. Het AB (deels vastgelegd in de subsidieverordening) is in
2013 voor het eerst geëvalueerd en bijgesteld. Toen is gekozen voor meer flexibiliteit en het breder in zetten
van de stimuleringsmaatregelen. In de praktijk dienen zich initiatieven aan waar wij – gezien de doelstellingen
van het AB - wel een stimuleringsbijdrage aan zouden willen geven, maar welke niet passen binnen de huidige
regeling of aangewezen straten. Daarnaast blijkt dat een aantal maatregelen bijv. Wonen Boven Winkels niet
meer voldoende effectief zijn en hiervoor een ander instrument ontwikkeld dient te worden.
Ook is er meer ruimte gekomen voor bottom-up initiatieven mede gestimuleerd door de “Pilot Spontane
Binnenstad”.
Met de komst van de Agenda Centrum is het accent van het AB verschoven van een visiedocument naar een
uitvoeringsprogramma. Het AB draagt bij aan de speerpunten Bruisende Binnenstad en Compact en
Dynamisch. In de bijlage vindt u de evaluatie van het AB van de afgelopen periode waar de
stimuleringsmaatregelen en de spontane initiatieven worden geëvalueerd.
Verder lezen op agendaformulier, kernboodschap was te groot.
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10.F. Beantwoording artikel 38 vragen dhr. Sanders (BBE) inzake mantelzorgwaardering
Openbaar
Besluit:
1. De vragen ex. artikel 38 van de heer Sanders (BBE) inzake mantelzorgwaardering te beantwoorden conform
de bijlage
Cf, inclusief aanpassing, mandaat wethouder Van Houdt
Kernboodschap:
Op 29 augustus 2016 zijn door de heer Sanders (BBE) artikel 38 vragen gesteld over mantelzorgwaardering.
Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.

11.F. Beantwoording artikel 38 vragen mevr. Visser-Voorn (EA) inzake mantelzorgwaardering
Openbaar
Besluit:
1. De vragen ex. artikel 38 van mevrouw Visser-Voorn (EA) inzake mantelzorgwaardering te beantwoorden
conform de bijlage.
Cf, inclusief aanpassing, mandaat wethouder Van Houdt
Kernboodschap:
Op 29 augustus 2016 zijn door mevrouw Visser-Voorn (EA) artikel 38 vragen gesteld over de
mantelzorgwaardering. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen.

***
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