Besluitenlijst College van B&W openbaar
Datum

03-09-2019

Tijd

9:15 - 11:00

Locatie

B&W kamer

Voorzitter

A.J. Gerritsen

Aanwezig

A.J. Gerritsen, burgemeester, F.W. Van Ardenne, secretaris, A. Maathuis,
E.J.F.M. Van Mierlo, J.M. Van Rees, A.L. Langius, wethouders, G. Schopman,
communicatie en A.J.G Leijdekkers, beleidscoördinatie

A

ALGEMEEN

A.1

Vaststelling besluitenlijst d.d. 27 augustus 2019
De besluitenlijst van B&W d.d. 27 augustus 2019, vast te stellen.

A.2

Raadsvergaderingen en politiek beraad

B

HAMERSTUKKEN

B1.1

Toekennen Almelospel 2019 (1907152)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Het college kent aan de heer J.S. Tornij en mevrouw J. Pezie vrijwilligers bij het
comité herdenking 4/5 mei, de Almelospeld toe met de bijbehorende
oorkonde. De uitreiking is tijdens de vrijwilligersavond op 9 augustus a.s.

201907-09

B1.1

Besluit

1. De Almelospeld toe te kennen aan de heer J.S. Tornij en mevrouw J.
Pezie uit te reiken bij de Vrijwilligersavond, wat gepland staat op
vrijdag 9 augustus 2019.
Onafhankelijk extern onderzoek gemeentelijke vastgoed- en grondtransacties
(1907259)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Het college informeert de raad over een onafhankelijk extern onderzoek naar
gemeentelijke vastgoed- en grondtransacties.

2019-

Besluit

09-02

1. De raadsbrief, kenmerk RB-5624, vast te stellen waarin de raad wordt
geïnformeerd over een onafhankelijk extern onderzoek naar gemeentelijke
vastgoed- en grondtransacties.

B1.2

Eenmalige benoeming dhr. J.B.A.W. Leenknegt tot buitengewoon ambtenaar
burgerlijke stand (1907191)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Dhr. Leenknegt, wonende te Amsterdam, voor 1 dag (vrijdag 13 december
2019) te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.

201908-27

Besluit
1. Dhr. J.B.A.W. Leenknegt, geboren op 5 maart 1956 te Amsterdam, wonende
te Amsterdam, Cas Oorthuyskade 45, voor 1 dag (vrijdag 13 december 2019)
te benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand.
2. Dit besluit 1 week onder embargo te houden, om betrokkene over de uitslag
te kunnen informeren.

B.1.1

Terinzagelegging begroting en jaarrekening Twente Milieu (1907197)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Het college besluit de Jaarrekening 2018 voor de raad ter inzage te leggen en
de Begroting 2019 van Twente Milieu N.V vertrouwelijk voor de raad ter inzage
te leggen.
Besluit
1. De Jaarrekening 2018 en de Begroting 2019 van Twente Milieu N.V.
voor raadsleden van de gemeente Almelo gedurende veertien dagen ter
inzage te leggen bij de raadsgriffie met inachtneming van de in
onderdeel 2. vermelde geheimhouding op de Begroting 2019.
2. Op de voormelde Begroting 2019 van Twente Milieu N.V.
geheimhouding op te leggen op basis van artikel 25 lid 2 Gemeentewet
juncto artikel 10 lid 2 letter g Wet openbaarheid van bestuur.

B.1.2

Machtiging vertegenwoordiging in rechte (1907230)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
De machtiging is bedoeld om mevrouw K.I.M. Lever, de heer D.J. Rijken en de
heer M. Aalders met ingang van de datum van het besluit op te kunnen laten
treden als vertegenwoordiger van de drie bestuursorganen van de gemeente
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Almelo (burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en, voor
zover de gemeenteraad daarvoor machtiging heeft verstrekt, de gemeenteraad)
bij behandeling van bezwaren, beroepen, voorlopige voorzieningen en hoger
beroepen.
Besluit
1. Voor de volgende personen een doorlopende machtiging tot
vertegenwoordiging in zaken betreffende administratieve rechtspraak en
administratief beroep af te geven tot het einde van hun werkzaamheden als
Juridisch medewerker voor de gemeente Almelo:
a. K.I.M. Lever
b. D.J. Rijken
c. M. Aalders
2. De Raad van State, de rechtbank Overijssel en de Commissie van advies voor
de bezwaarschriften te informeren over het besluit
B.1.3

Beantwoording schriftelijke vragen PVA inzake Broodje bij de Brug (1907243)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
De raadsfractie Partij Vrij Almelo (hierna: PVA) heeft vragen gesteld over het
handhavingstraject en de weigering van een omgevingsvergunning inzake
‘Broodje bij de Brug’ dat gevestigd was op het adres Peppellaan 37 in Aadorp.
De vragen worden met de bijgaande brief beantwoord.
Besluit
1. De vragen van de raadsfractie PVA conform bijgaande brief te
beantwoorden.
2. De brief ter kennisgeving voor de overige fracties op het iBabs te plaatsen.

B.1.5

Ledenraadpleging principeakkoord Cao gemeenten 2019-2020 (1907223)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
De VNG, FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF hebben een principeakkoord
gesloten voor de Cao Gemeenten 2019-2020 met een looptijd van 1 januari
2019 tot 1 januari 2020. Het principeakkoord wordt door de VNG, in het kader
van de ledenraadpleging, voorgelegd aan de leden. Het principeakkoord wordt
definitief als het bestuur van de VNG en de vakbonden het akkoord
bekrachtigen.
Ondanks de gevoelde instemming bij 6. van de 7. punten van het
principeakkoord, is het bezwaar van het college van B&W bij onderdeel 5.
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(werkgeversbijdrage voor de vakbonden) van het akkoord zo groot, dat het
college niet in kan stemmen met het akkoord vanwege de ondeelbaarheid van
dit akkoord.
Besluit
1. In het kader van de ledenraadpleging VNG, niet in te stemmen met het
principeakkoord Cao gemeenten 2019-2020 dat de VNG heeft gesloten
met de vakorganisaties.
2. Deze afwijzing, middels het digitale reactieformulier, uiterlijk 6
september 2019 aan de VNG kenbaar te maken.
3. De financiële implicaties van een principeakkoord zullen na vaststelling,
mee worden genomen in een tussenrapportage 2019 en in de begroting
2020 worden verwerkt.
C

BESPREEKPUNTEN

C.0.1

wijziging locatie aanwijzingsbesluit commerciële seizoenstandplaats
Koornmarkt (1907205)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Al vele jaren wordt in de maanden oktober, november en december een
commerciële seizoenstandplaats ingenomen op de Koornmarkt te Almelo voor
de verkoop van oliebollen. Brandweer Twente heeft aangegeven dat de huidige
locatie niet voldoet aan nieuwe voorschriften die de wet, in het kader van de
brandveiligheid, stelt voor het innemen van standplaatsen met bak- en
braadwagens. In overleg met de vergunninghouder, omliggende winkeliers en
Stichting Almelo Promotie is een andere locatie op het plein gevonden die wel
aan deze eisen tegemoet kan komen.
Besluit
1. Op grond van artikel 5:18 van de Algemeen Plaatselijke Verordening de
locatie van de vaste commerciële seizoenstandplaats op de Koornmarkt,
aangewezen door het college op 5 juni 2012, te wijzigen zoals aangeduid in
het bijgevoegde aanwijzingsbesluit (Intern/68632).

C.1

SANEREN EN INNOVEREN

C.2

TRANSFORMATIE WERK EN ZORG

C.3

BINNENSTAD MET HERWONNEN IDENTITEIT
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C.3.1

Almelo's klimaat in stroomversnelling (1907188)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
Het klimaat verandert en het is een grote uitdaging om ook de binnenstad en
directe omgeving van Almelo klimaatrobuust te krijgen. Almelo heeft hiervoor
subsidie aangevraagd bij het Rijk en deze is gehonoreerd. Deze subsidie wordt
ingezet om samen met alle betrokkenen een kansendialoog te voeren en
uiteindelijk te komen tot een breed gedragen uitvoeringsprogramma van
klimaatmaatregelen. De werkzaamheden dragen bij aan het aanjagen van de
strategische doelen van het programma Duurzaamheid en het programma
Binnenstad.
Besluit
1. Kennis te nemen van het voor de subsidieaanvraag ingediende plan van
aanpak “procesondersteuning klimaatadaptie Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
(DPRA)” (zie bijlage 1).
2. Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden het project “Almelo’s klimaat
in stroomversnelling” in te stellen voor een bedrag van € 240.000.
3. In het vervolg op de subsidieaanvraag ook de uitvoering van het plan van
aanpak samen uit te voeren met Stichting Bomenstad Almelo, Duurzaam
Netwerk Almelo en waterschap Vechtstromen.
4. De van het Rijk verkregen subsidie van € 84.000 in te zetten voor dit
project.
5. De overige middelen voor € 100.000 te dekken uit “IGOP 2019 onvoorzien
blauw”, € 21.000 uit “IGOP 2019 afkoppelen diversen”, € 25.000 uit
programma Duurzaamheid en € 10.000 uit programma Binnenstad.

C.4

HOOFDTAAKVELD

C4.1

Bestuur en ondersteuning

C4.2

Veiligheid

C4.3

Verkeer en vervoer

C4.4

Economie

C4.5

Onderwijs

C4.6

Sport, cultuur en recreatie
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C4.7

Sociaal domein

C4.8

Volksgezondheid en milieu

C4.9

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

C4.9.1

participatieplan Omgevingsvisie Almelo (1907214)
Toelichting voor de openbare besluitenlijst:
De gemeente Almelo wil in gesprek met inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties over een gemeenschappelijke visie voor de
(fysieke) omgeving van Almelo, de Omgevingsvisie. Deze omgevingsvisie moet
een visie zijn van de mensen in de stad en in de dorpen. Dialoog en
samenwerking staan daarbij centraal. Het eindproduct is een visie van
gemeente en samenleving.
In het voorliggend participatieplan wordt de participatie aanpak van de
omgevingsvisie beschreven. Beschreven wordt welke stappen moeten worden
doorlopen en wat de aanpak is voor iedere stap. Uitgangspunt daarbij is dat we
steeds in gesprek gaan met mensen over zaken die hen echt raken.
Besluit
1. In te stemmen met de in het Participatieplan omgevingsvisie Almelo
genoemde processtappen.
2. Het bij dit voorstel behorende Participatieplan omgevingsvisie Almelo (nr.
Intern: 68899) vast te
stellen.
3. Fase 1 van de procesplanning (Verkennen en Inventariseren) hiermee af te
sluiten en door te gaan fase 2 (Verdiepen en Verbinden).
4. Conform het vastgestelde inkoopbeleid, onderhands enkelvoudig,
Communicatiebureau SIR opdracht te verstrekken voor het
begeleiden/ondersteunen van het participatieproces omgevingsvisie Almelo,
voor een bedrag van € 85.000, -.
5. De kosten van het participatieproces te dekken uit de bij de begroting 2019
voor de ontwikkeling van de omgevingsvisie beschikbaar gestelde middelen,
kostenplaats projectnummer 39811215 (extern advies).
6. De raad te informeren door middel van een raadsbrief, nr. Raad nr. 5614.

Pagina 6

Aldus vastgesteld in de vergadering van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 september
2019
de secretaris,

de burgemeester,
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