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20 september 2016
burgemeester Theo Schouten, gemeentesecretaris Harry Timmerman, wethouder Trees Vloothuis,
wethouder Rob Christenhusz, wethouder Alida Renkema en directiesecretaris Eef Peters
wethouder Manouska Molema
Opening
Notulen van 13 september 2016
Deze notulen worden dienovereenkomstig vastgesteld.
INTB-16-02631
burgemeester Theo Schouten
Afdeling Publiekszaken
Voorjaarskermis en circus
_
Besloten wordt:
1. alleen een voorjaarskermis mogelijk te maken als dit kostenneutraal kan;
2. maximaal één speelvergunning per jaar te verstrekken aan een circus en de kosten voor de inrichting
van het terrein en eventuele andere kosten door te belasten aan het circus.
Samenvatting
In Oldenzaal wordt jaarlijks een groot aantal evenementen georganiseerd, waaronder een voorjaarskermis
en een circus. De belangstelling voor de voorjaarskermis valt al jaren tegen. De vraag ligt dan ook voor of
de voorjaarskermis jaarlijks georganiseerd moet blijven worden. Het college is van mening dat de
voorjaarskermis georganiseerd kan worden onder de voorwaarde dat dit evenement kostendekkend
uitgevoerd kan worden.
In Oldenzaal is geen structureel evenemententerrein voorhanden dat geschikt is om een circus te houden.
Elke keer worden er kosten gemaakt om een terrein voor een circus in te richten. Het college van B&W
heeft besloten dat het mogelijk moet zijn om één keer per jaar een circus te organiseren. De kosten worden
echter doorberekend aan de organiserende partijen.
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INTB-16-02749
burgemeester Theo Schouten
Afdeling Publiekszaken
Beslissing op bezwaar handhavingsverzoek Terrein Hogt
_
Besloten wordt, gelet op het bepaalde in de Awb, de Wabo en het bestemmingsplan Terrein Hogt, het
ingediende bezwaarschrift:
3. ontvankelijk te verklaren;
4. ongegrond te verklaren;
5. het bestreden besluit in stand te laten;
6. het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen.
Samenvatting
Op 26 april heeft het college het besluit genomen om het verzoek om handhavend op te treden tegen een
drietal aspecten die te maken hebben met de realisatie van een restaurant binnen het bestemmingsplan
Terrein Hogt af te wijzen. Hiertegen is een bezwaarschrift ingediend. Het bezwaarschrift is ter behandeling
doorgeleid naar de commissie bezwaarschriften. De commissie bezwaarschriften concludeert dat het
bestreden besluit zorgvuldig is voorbereid en dat de door bezwaarden naar voren gebrachte bezwaren
ongegrond kunnen worden verklaard. Daarom is er ook geen aanleiding het verzoek om
proceskostenvergoeding toe te kennen. Het college beslist overeenkomstig het advies van de commissie op
het ingediende bezwaarschrift.
V
olgend veld
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INTB-16-02753
wethouder Trees Vloothuis
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Streekindeling lokale publieke omroepen
_
Besloten wordt de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) en RTV Noordoost Twente te
laten weten dat het college van mening is dat Noordoost Twente kan worden gezien als een streek met een
eigen geografische, economische en sociaal-culturele identiteit. Op grotere schaal vormt Twente als geheel
een streek met eigen identiteit, maar dan niet opgesplitst in een westelijk en oostelijk deel.
Samenvatting
Landelijk wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de stichting Nederlandse Lokale
Publieke Omroepen (NLPO) ingezet op vernieuwing van de lokale omroepen in Nederland. Samenwerking
op streekniveau is nodig om te zorgen voor verhoging van de kwaliteit en de maatschappelijke waarde van
het media-aanbod (onafhankelijke nieuwsvoorziening). Om deze vernieuwing in gang te zetten vraagt de
NLPO om een zienswijze van de gemeenten over de omvang en de samenstelling van de voorgestelde
streekindeling. Het college stelt vast dat Noordoost Twente kan worden gezien als een streek met een
eigen geografische, economische en sociaal-culturele identiteit. Op grotere schaal vormt Twente als geheel
een streek met eigen identiteit, maar dan niet opgesplitst in een westelijk en oostelijk deel.
Volgend veld
INTB-16-02737
wethouder Rob Christenhusz
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Overeenkomsten Regiotaxi Twente 2016-2017
_
Besloten wordt:
1. de 'tijdelijke Vervoersovereenkomst Regiotaxi tussen gemeente Oldenzaal en Brookhuis
Personenvervoer B.V.' aan te gaan voor de periode 1 juli 2016 t/m 31 augustus 2016;
2. de 'Vervoersovereenkomsten Regiotaxi tussen gemeente Oldenzaal en Brookhuis Personenvervoer
B.V.' aan te gaan voor de periode 1 september 2016 t/m 30 juni 2017;
3. de 'Bewerkersovereenkomst uitvoering Regiotaxi Twente 2016 - 2017 Gemeente Oldenzaal' (Wet
bescherming persoonsgegevens) met Brookhuis Personenvervoer B.V. aan te gaan.
Samenvatting
In samenwerking met alle 14 gemeenten in Twente heeft er een aanbesteding plaats gevonden voor de
Regiotaxi Twente. Nadat er een kort geding heeft plaatsgevonden zijn er twee vervoerders die van 1 juli
2016 tot 31 juli 2017 rijden in Twente: Brookhuis en DVG/Nijhuis. Het perceel Oldenzaal is gegund aan
Brookhuis en het college besluit hierbij tot het aangaan van een vervoers- en bewerkersovereenkomst ter
uitvoering van deze opdracht.
Volgend veld
INTB-16-02765
wethouder Rob Christenhusz
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Informeren raad over de huishoudelijke ondersteuning
_
Besloten wordt de raad te informeren over de huishoudelijke ondersteuning (uitspraken Centrale Raad van
Beroep en betekenis hiervan voor het Oldenzaalse beleid).
Samenvatting
Per 1 januari 2015 geldt de Wmo 2015. Vooruitlopend op die inwerkingtreding is het ‘beleidsplan Wmo
Oldenzaal 2015-2018’ vastgesteld. In dat beleidsplan is opgenomen dat onder de nieuwe wet
huishoudelijke ondersteuning op basis van resultaatfinanciering wordt aangeboden.
De zorgaanbieder krijgt in dat model een budget waarmee hij samen met de cliënt invulling geeft aan
benodigde huishoudelijke ondersteuning. Dat systeem wordt ook toegepast in de andere Twentse
gemeenten.
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 18 mei 2016 vier uitspraken gedaan over de gemeentelijke
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verplichtingen om voor huishoudelijke ondersteuning zorg te dragen. Zowel bestuurlijk als rechterlijk is
hierover onder de Wmo 2015 veel onduidelijkheid. Het beleid in Oldenzaal voldoet al gedeeltelijk aan de
uitspraken van de CRvB, maar is nog niet helemaal toereikend. De komende tijd wordt gebruikt om ons
beleid, in Twents verband, in lijn te brengen met de uitspraken van de CRvB. Hierbij is er de voorkeur om
vast te houden aan het resultaat gericht werken.
Volgend veld
INTB-16-02756
wethouder Manouska Molema
Afdeling Stadswerken
Verlenging huur Lübeckstraat 32
_
Besloten wordt:
1. een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan met Kringloopbedrijf de Beurs ingaande 19 oktober 2016
voor de duur van 10 jaar;
2. de aanvangshuurprijs vast te stellen op € 88.500,00 (was € 125.169,00);
3. een tweetal investeringen aan en om het gebouw à € 18.000,00 voor te financieren waarbij
terugbetaling plaatsvindt via een verhoging van de huursom en daarmee wordt de huurprijs nader
vastgesteld. Vooruitlopend op goedkeuring door de raad toestemming te verlenen om met de
werkzaamheden te starten.
4. de wijzigingen te verwerken in de 2e burap 2016.
Samenvatting
In 2006 is er een huurovereenkomst gesloten met Kringloopbedrijf de Beurs voor het pand aan de
Lübeckstraat 32. Maart 2015 is de overeenkomst door het Kringloopbedrijf formeel opgezegd met de
intentie om de huur te verlengen. Hieraan werd de voorwaarde verbonden dat de huursom opnieuw werd
vastgesteld. Het Kringloopbedrijf wil daarnaast de verkoopoppervlakte op de eerste verdieping vergroten en
de plaats van de fietsenstalling wijzigen. De kosten worden voorgefinancierd door de gemeente en door
middel van een verhoging van de huur terugbetaald.
Volgend veld
INTB-16-02763
wethouder Manouska Molema
Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen
_
Besloten wordt de werkzaamheden op het terrein van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen uit te laten voeren door de gemeente Hengelo met ingang van 1 augustus 2016 en
daartoe de bijgevoegde overeenkomst te ondertekenen.
Samenvatting
De uitvoering van de werkzaamheden op het terrein van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen
peuterspeelzalen zijn specialistisch en vragen om continuïteit. Gelet op de omvang van de werkzaamheden
is het kwalitatief invullen van de taak lastig. Door samen te werken met de gemeente Hengelo wordt de
efficiency en de effectiviteit vergroot, de kwetsbaarheid verkleind en kan beter worden ingespeeld op
gewijzigde omstandigheden.
Volgend veld
Volgend veld
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