Concept-besluitenlijst vergadering van de Stedelijke commissie 25 september 2017
(vast te stellen in de Stedelijke commissievergadering op 16 oktober 2017)
Voorzitter:
Secretaris:

mevr. A.J. ten Thije (J.B. Diepemaat bij agendapunt 6)
A. van Loon

1

Opening en mededelingen
Afmeldingen: A.G.J. ten Vergert (CDA), mevr. A.A. Broekman-Veltman (VVD)

2

Overige vaste agendapunten
Vaststellen agenda:
Agendapunt 5 „Raadsvoorstel Deelname aan het experiment centraal tellen van de
stembiljetten‟ kan zonder bespreking worden doorgeleid als hamerstuk in de eerstvolgende
raadsvergadering.
Toezeggingenlijst

3

Rondvraag (zie bijlage)
N. van den Berg (Burgerbelangen) : Zienswijzen procedure Moskee
Wethouder Hatenboer gaat bij de portefeuillehouder voor bestemmingsplannen na of het
mogelijk is om in het vervolg in ieder geval de adresgegevens te anonimiseren en zegt toe de
raad hierover nog deze week te informeren.
E.J.M. van der Aa (CDA) : Eénzaamheid
De raad wordt nog deze week middels een brief inhoudelijk geïnformeerd hoe het college met
de aangenomen motie „Eénzaamheid‟ (Zomernota 2017) omgaat.

4

Raadsvoorstel: Voornemen tot het oprichten van de Stichting Werkgeverstaken P-wet
Enschede (SWPE) – nummer 1700068181
Sprekers: B. Overink (Burgerbelangen), M.A. van Luttikhuizen (SP), J. Sundaram (D66),
L.P.W. van der Velde (PvdA), mevr. G. Visser-Voorn (EnschedeAnders.nl), J. Kort
(GroenLinks), H. de Roode (ChristenUnie), R.R. Kreeft (VVD), E.J.M. van der Aa (CDA);
Portefeuillehouder: P.G. Welman; Ambtelijk: J.E.M. Bannenberg
Toezegging wethouder Welman:
De vragen van dhr. Overink m.b.t. inlening worden inclusief juridische toetsing nog voor de
raadsbehandeling schriftelijk beantwoord.
Besluit: het raadsvoorstel wordt als een bespreekpunt geagendeerd in de
eerstvolgende raadsvergadering. PvdA, SP, EnschedeAnders.nl en GroenLinks
overwegen een zienswijze te formuleren.

5

Raadsvoorstel: Deelname aan het experiment centraal tellen van de stembiljetten
tijdens de Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 – nummer 1700093188
Niet besproken. Zie 2. Vaststellen agenda.
Besluit: het raadsvoorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende
raadsvergadering.

6

Brief: Evaluatie samenwerking Gemeente Enschede - SMD in Wijkteams Enschede –
nummer 1700070693
(aangemeld door SP en EnschedeAnders.nl)
Sprekers: mevr. G. Visser-Voorn (EnschedeAnders.nl), mevr. J.E.L. Futselaar (SP), E.J.M.
van der Aa (CDA), J. Kerkwijk (D66), mevr. A.J. ten Thije (PvdA), mevr. A. Sempel
(GroenLinks), J.G.A. Nijhuis (VVD); Overige deelnemers: mevr. Z. Ceben (Burgerbelangen),
mevr. J.M.J. Joosten-Leijendekker (ChristenUnie); Portefeuillehouder: J.C.R. van Houdt;
Ambtelijk: mevr. K.C. Slim

7

Sluiting
21.35 uur
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Bijlage: ingediende vragen
Behandelwijze:
1
2
3

1

vragensteller

onderwerp

N. van den Berg
(Burgerbelangen)
E.J.M. van der Aa
(CDA)
V.H.A. van Dijk (D66)

Zienswijzen procedure Moskee

behandelwijze
Toegelaten.

Eenzaamheid

Toegelaten.

Muziekbank Overijssel

Niet toegelaten. Vragen worden
schriftelijk doorgeleid cf. de art. 38
procedure.

vragensteller

onderwerp

N. van den Berg
(Burgerbelangen)

Zienswijzen procedure Moskee
De gemeenteraad van Enschede heeft op 21 September j.l. een brief ontvangen van
een van de indieners van een zienswijze m.b.t het dossier moskee. De schrijver van
de brief maakt kenbaar dat in de brief die hij ontvangen heeft alle N.A.W. gegevens
staan vermeld van alle indieners van zienswijzen. Hoewel de betreffende brief
verspreidt is onder een select gezelschap bevreemdt het de indiener van de brief dat
er niet geanonimiseerd te werk is gegaan.
Met grote verbazing heeft de fractie van Burgerbelangen Enschede kennis genomen
van deze handelswijze. Het dossier moskee is een inmiddels langslepend dossier en
er is duidelijk gebleken dat het gevoelig ligt bij verschillende partijen. Intimidaties en
irritaties zijn aan de orde geweest. Indienen en toelichten van zienswijzen is een
groot goed in onze democratie. We moeten ons realiseren dat dit voor veel mensen
echter ook een drempel is wanneer het een sociaal maatschappelijk onderwerp
betreft zoals nu bijvoorbeeld de moskee. De wijze waarop men nu te werk is gegaan
keuren wij ten zeerste af! De fractie van Burgerbelangen Enschede heeft daarom de
volgende vragen:
1.
2.
3.

2

E.J.M. van der Aa
(CDA)

Welke reden heeft de verantwoordelijk portefeuillehouder om de brief niet
volledig geanonimiseerd te verzenden? Is de verantwoordelijk portefeuillehouder
zich bewust van de gevoeligheid op dit dossier?
Welke stappen worden er ondernomen om de nodige reparatiewerkzaamheden
te verrichten bij gedupeerden?
Wat gaat de verantwoordelijk portefeuillehouder ondernemen om te voorkomen
dat dergelijke situaties niet meer ontstaan in de toekomst?

Eenzaamheid
De week van de eenzaamheid is van donderdag 21 september tot en met zondag 1
oktober. Een mooie gelegenheid om ook als Enschede extra aandacht te besteden
aan dit probleem. 30% van de Nederlanders voelt zich matig eenzaam en 8% voelt
zich sterk eenzaam. Dat betekent in Enschede dat we ruim 47.000 inwoners hebben
die zich matig eenzaam voelen en ruim 12.000 inwoners die zich sterk eenzaam
voelen . Met de wetenschap dat in de grote steden eenzaamheid ook nog eens vaker
voorkomt. Eenzaamheid komt voor in alle leeftijdscategorieën.
Onderzoeken laten zien dat eenzaamheid sterk verbonden is met
gezondheidsklachten.
1.
2.
3.

Welke acties heeft het college ondernomen om de week van de eenzaamheid
onder de aandacht te brengen bij onze inwoners?
Welke acties en/of bijeenkomsten zijn er door het college eventueel in
samenhang met andere partijen in de week van de eenzaamheid
georganiseerd?
Gaat u hier in 2018 meer aandacht aan besteden? Daar wij nog steeds een
toename zien van het aantal inwoners dat zich matig en sterk eenzaam voelt.
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V.H.A. van Dijk (D66)

Muziekbank Overijssel
D66 heeft vernomen dat de Muziekbank Overijssel in zwaar weer verkeert. Een citaat
uit een blog die gepubliceerd is op vrijdag 22 september 2017 [1] luidt “Het netto
effect is in ieder geval dat “onze Muziekbank Overijssel” niet genoeg geld meer krijgt
om als muziekuitlener en inkoper voor bibliotheken in Overijssel voort te bestaan.”
Oorzaak zou zijn dat de Overijsselse bibliotheken steun verminderen. Gevolg zou zijn
dat personeel ontslagen wordt.
Nu is een organisatie op zichzelf geen doel voor D66, maar wel een middel om
muzikale doelen te bereiken. Dit bericht klinkt alarmerend en roept bij D66 de
volgende vragen op voor het college van burgemeester en wethouders van
Enschede:
1.
2.
3.

Was het college bekend met de feiten genoemd in de aangehaalde blog [1] en
kan het college één en ander voor de raad nader toelichten?
Wil het college zich samen met partijen zoals de provincie Overijssel en
bibliotheken ervoor inspannen de muziekcollectie van de Muziekbank intact te
houden en optimaal beschikbaar te houden voor de inwoners?
Wanneer kan het college de raad nader informeren over de huidige situatie en
wanneer vóór de behandeling van de programmabegroting over de voortgang
van één en ander?

[1] https://hero.yinzi.nl/2017/09/verliezen-van-een-verkeerd-begrepen-tijdgeest/

