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Opdracht en werkwijze 

De gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart 2022 hebben uitgewezen dat dertien politieke 
partijen zitting nemen in de gemeenteraad van Hengelo. De partij BurgerBelangen Hengelo is de grootste 
fractie geworden met zeven zetels. In een duidingsbijeenkomst op 24 maart hebben alle fracties ermee 
ingestemd dat BurgerBelangen Hengelo het initiatief neemt in de informatie. Ook hebben fracties 
ingestemd met de voorgedragen informateur en de opdracht waarmee hij aan de slag kon gaan. 

De informateur heeft de opdracht gekregen om de volgende vragen te beantwoorden: 
1. Wat zijn de belangrijkste thema’s die de Agenda van Hengelo bepalen voor de komende vier jaar?
2. Hoe staat het met het vertrouwen in de politiek in Hengelo en wat is er op dat vlak eventueel

extra nodig?
3. Op welke wijze wil de raad de komende vier jaar gaan samenwerken met de samenleving, binnen

de raad en met het college?

Van maandag 28 maart tot en met woensdag 6 april heeft de informateur met vertegenwoordigers van 
alle dertien fracties gesproken over hun antwoord op bovenstaande drie vragen. Per fractie namen 
meestal twee vertegenwoordigers deel aan het gesprek. De gesprekken duurden per fractie ruim een uur. 

De inzet was om voor de paasdagen in het openbaar te rapporteren over deze gesprekken. Van 
donderdag 7 april tot dinsdag 12 april is gewerkt aan het formuleren van samenvattende bevindingen en 
het ontwerpen van een vervolgproces. Tijdens een informele bijeenkomst van de raad op woensdag 13 
april heeft de informateur mondeling verslag uitgebracht en is deze schriftelijke rapportage aan de raad 
overhandigd. 

De informateur is in dit proces bijgestaan door de griffier Gerrit-Jan Eeftink en zijn plaatsvervanger Coen 
Hartendorp. 

In dit informatieverslag zal eerst vraag 2 worden besproken. Hierbij gaat het om de duiding van de 
verkiezingsuitslag en wat deze mogelijk zegt over hoe men in Hengelo de prestaties van de raad voor de 
samenleving waardeert. Daarbij is ook aan fracties gevraagd hoe zij terugkijken op het functioneren van 
de raad in de afgelopen vier jaar. Vraag 1 en vraag 3 komen daarna aan bod. 
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Vertrouwen in de politiek in Hengelo en duiding verkiezingsuitslag 

Net als overal in Nederland was de opkomst bij de verkiezingen in Hengelo lager dan in 2018. De 
opkomst was 49,8 % in 2022, vergeleken met 56,4 % in 2018 en 53,2 % in 2014. Over de opkomst zijn 
er wisselende analyses. De lagere opkomst kan van alles betekenen. Het kan zijn dat men minder goed 
weet op welke partij men wil stemmen, dat men het onderscheid tussen partijen minder duidelijk vindt, 
dat men het gevoel heeft dat de eigen stem weinig toevoegt, dat men even genoeg heeft van politiek, 
wellicht mede vanwege het langdurige en moeizame formatieproces op landelijk niveau na de Tweede 
Kamerverkiezingen in maart 2021.  

Tegelijk zien we verschuivingen van stemmen tussen de politieke partijen in Hengelo. Daarmee heeft de 
kiezer wel verschuivende voorkeuren kenbaar gemaakt. Het meest opvallend is de daling van 
collegepartij Pro Hengelo van 6 naar 2 zetels en de stijging van BurgerBelangen Hengelo van 3 naar 7 
zetels. Collegepartijen VVD en SP zijn elk met een zetel gedaald (naar 5 respectievelijk 4 zetels). College 
partij D66 is gelijk gebleven op 3 zetels. Buiten het college zijn de partijen GroenLinks en PvdA elk 
gestegen van 2 naar 3 zetels. Het CDA is van 4 naar 3 zetels gegaan. Bij de kleinere fracties zien we een 
daler (Lokaal Hengelo van 3 naar 2), gelijk blijvers (PVV 2 en CU 1) en nieuwkomers Forum voor 
Democratie (1) en Hengelose Burgers (1). 

Meerdere partijen duiden de winst van BurgerBelangen Hengelo door erop te wijzen dat het een stabiele 
lokale partij is die al lang meedraait in de Hengelose politiek en waar geen sprake is geweest van 
afsplitsingen of onrust in de partij. ‘De inwoners van Hengelo houden niet van gedoe’ is meerdere keren 
als reden genoemd.  

Daarnaast zien meerdere partijen in de verkiezingsuitslag een signaal dat beter zichtbaar moet worden 
wat de gemeente Hengelo voor zijn inwoners doet. Het contact van de gemeente met de inwoners is 
misschien afstandelijker geworden, de dienstverlening van de gemeente aan zijn inwoners is misschien 
teveel gebureaucratiseerd, inwoners vinden mogelijk dat de gemeente onvoldoende met hun meest 
directe zorgen bezig is. De gemeente moet beter aanraakbaar worden: wie kun je vastpakken als je vindt 
dat de gemeente er meer moet zijn voor jou? De inwoners willen duidelijker zien hoe de gemeente met 
hun wensen rekening houdt. Het proces rond de inrichting van het marktplein in de binnenstad wordt als 
een voorbeeld gezien waarin dat uiteindelijk goed is gedaan. Volgens meerdere partijen lijkt de les te 
zijn: neem als gemeente meer zichtbare regie over de prestaties die de samenleving van je verwacht.  
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Thema’s voor de Agenda van Hengelo 
 
Aan de fracties is gevraagd op welke thema’s de inwoners prestaties verwachten van de gemeente in de 
komende bestuursperiode. Na dertien gesprekken werd duidelijk dat er een behoorlijk eensluidend beeld 
is over de vraagstukken die de Hengelose politiek in de komende periode moet gaan aanpakken. De 
vraagstukken zijn behoorlijk eenduidig te beschrijven in termen van wat er moet gebeuren (de wat-
vraag). Voor de oplossingsrichtingen, hoe je die vraagstukken moet aanpakken (de hoe-vraag), geldt dat 
in mindere mate, maar daarover kan het debat tussen raad en college de komende periode gaan.   
 
We zetten de zes meest genoemde vraagstukken op een rij. Samen lijken ze een breed gedeelde 
raadsagenda te vormen. Vanuit dualistisch werken geredeneerd is bij elk van de vraagstukken de raad 
aan zet om de wat-vraag te beantwoorden (kaderstelling) en het college aan zet om de hoe-vraag uit te 
werken. De raad kan de samenleving betrekken bij het uitwerken van de kaders 
(volksvertegenwoordigende rol). Over het idee van een raadsagenda meer in de volgende paragraaf. 
 
1. Betaalbaar en Gevarieerd Wonen in Hengelo 
Er is in Nederland een tekort aan betaalbare woningen. Ook de verscheidenheid in woonvormen schiet 
tekort. In april 2021 heeft de gemeenteraad een woonagenda vastgesteld. Hengelo heeft de ambitie om 
de komende 10 jaar 3000 tot 4500 woningen te bouwen. Het streefpercentage sociale woningbouw is 
vastgelegd op 25%. Bij alle fracties zijn er zorgen over de snelheid van de uitvoering van de agenda. Het 
bouwtempo is te laag. De bouw van voldoende betaalbare woningen en sociale huurwoningen is ook een 
zorg, evenals het te lage tempo van doorstroming. Verder zijn er zorgen over de mate waarin de markt 
bouwt naar de behoefte die er daadwerkelijk is in Hengelo. Eén van de sleutels voor tempoverhoging lijkt 
te liggen in de wijze waarop de gemeente het partnerschap met woningcorporatie Welbions invult. 
Kaderstelling kan zich richten op het tempo en de gewenste variëteit aan woningen (bouwen naar 
behoefte). 
 
2. Draagvlak voor Duurzame Inrichting van Hengelo 
Bij duurzame inrichting gaat het enerzijds om klimaatmitigatie (energietransitie) en anderzijds om 
klimaatadaptatie (ruimte voor blauw en groen in de stad). De grootste uitdaging betreft de 
energietransitie. Fracties zien een gedeeld belang om de komende raadsperiode hiervoor stappen te 
zetten en keuzes te maken. De discussie is wellicht te snel versmald naar windmolens, ook andere opties 
moeten goed worden verkend. Nader onderzoek van alternatieven en verkenning van draagvlak zijn 
cruciaal. Er kunnen niet alleen kleine stappen worden gezet, ook grote stappen zijn nodig als de 
gemeente zelf de regie wil houden. De uiteindelijke Hengelose bijdrage aan de energietransitie moet tot 
stand komen via het doorlopen van een goed proces, waarbij de raad aan de voorkant kaders stelt en 
tijdens het proces goed betrokken blijft. Daarnaast is klimaatadaptatie nodig: de gemeente moet zich 
voorbereiden op extremer weer (wateroverlast, hitte, droogte). De raad moet een keuze maken tussen 
enerzijds preventie (meer ruimte voor blauw en groen in de stad) om toekomstige schade te beperken, 
en anderzijds acceptatie van toekomstige schade. De hoogte van de rioolheffing speelt hierbij een 
bepalende rol, maar ook het benutten van kansen voor ruimtelijke inrichting.  
 
3. Beheersbare Zorg en Welzijn in Hengelo 
Hengelo wil een sociale stad zijn. Fracties vinden dat armoede en kansenongelijkheid moeten worden 
aangepakt. Er wordt weliswaar goede zorg aangeboden maar de structurele bekostiging van het Sociaal 
Domein is een lastig vraagstuk. Enerzijds is er een jaarlijks oplopend financieel tekort, anderzijds zijn er 
ook ruime incidentele meevallers. Er is behoefte aan meer grip op de kosten, onder meer door aan de 
voorkant de regie op preventie, selectie aan de poort, en inkoop bij aanbieders te vergroten. Tevens 
liggen er kansen voor versterking van de positie van Wijkracht in de wijkcentra.  Dit biedt ook kansen 
voor het verminderen eenzaamheid en integratie met andere beleidsthema’s binnen het sociaal domein. 
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4. Leefbare Wijken in Hengelo 
Om de afstand van de gemeente tot de inwoners te verkleinen geven fracties aan meer wijkgericht te 
willen werken. Er is behoefte aan meer maatwerk per wijk in plaats van het van bovenaf uitrollen van 
stadsbreed beleid. Door een plek van ontmoeten en verbinden te creëren, wordt de leefbaarheid in wijken 
vergroot en kan er ook een opbrengst zijn in het sociaal domein. De behoefte aan maatwerk wordt 
bepaald via een analyse van en met de wijken, ook in Beckum, waarbij bewoners en andere relevante 
stakeholders participeren. De uitkomst kan een wijkplan zijn dat ingaat op thema’s als groen, netheid, 
speelvoorzieningen, woningbouw, aanpak verkeersoverlast/vergroten verkeersveiligheid, aanpak hotspots 
afvaldump en vervuiling, sociale problematiek. Deze professioneel begeleide en financieel goed 
ondersteunde aanpak moet een plek krijgen in de wijkcentra, waardoor er een lage drempel ontstaat 
voor bewoners om te ontmoeten en te participeren, danwel een vroegtijdige hulpvraag te kunnen stellen.  
 
5. Herkenbare Identiteit van Hengelo 
Hengelo wordt gezien als een aantrekkelijke woonstad met een rijk verleden. Hengelo is groot geworden 
als metaalstad, techniekstad, industriestad. De sporen daarvan zijn nog overal te zien, onder meer in 
monumentale gebouwen en industrieel erfgoed. Verschillende fracties hebben de wens om dit erfgoed 
voldoende beleefbaar te houden. Het draagt bij aan een herkenbare identiteit van de stad. Dat geldt ook 
voor de culturele voorzieningen die de stad rijk is, zoals de Schouwburg Hengelo, het Poppodium 
Metropool en Oyfo Kunstenschool en Techniekmuseum. Realisatie van een permanente kunstzaal, zoals 
Hengelo die ook in het verleden had, hoort daarbij. Een goed kunstenaarsklimaat was van oudsher een 
kracht van Hengelo. De gemeentelijke kunstcollectie zou meer beleefbaar moeten worden voor de 
bewoners. Het culturele leven en verenigingsleven in Hengelo dragen bij aan gemeenschapsgevoel. De 
gemeente zou meer ruimte kunnen geven aan maatschappelijke initiatieven op cultureel gebied. Voorts is 
belangrijk dat de binnenstad reuring biedt en een ontmoetingsplaats kan zijn. De binnenstad is het hart 
van Hengelo, ook wel de huiskamer van Hengelo genoemd. De binnenstad is nooit af en verdient 
permanente aandacht, samen met de stakeholders in de binnenstad, zoals met het Actieplan voor een 
Vitale Binnenstad is voorzien. 
 
6. Toekomstbestendige Ontwikkeling van Hengelo 
De toekomst van Hengelo wordt mede bepaald door hoe de stad zich weet te positioneren en verbinden 
op een grotere schaal. De verbinding met Enschede is van belang om massa te ontwikkelen als stedelijk 
gebied en fondsen voor stedelijke ontwikkeling aan te spreken. De versterking van de spoorzone heeft 
betekenis op de verbindingsas Zwolle-Münster. Inzet op mobiliteit helpt om talent en arbeidspotentieel 
aan de stad en de regio te binden. Ook goede kennisvoorzieningen en culturele voorzieningen zijn van 
belang. Hengelo is onderdeel van een groter stedelijk en landschappelijk gebied, profiteert daarvan en 
draagt ook bij aan de versterking ervan. Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Hengelo zijn robuuste 
doelen in de toekomst nodig waaraan de stad zich kan optrekken. De Structuurvisie 2030 is aan 
vervanging toe. Samen met inwoners en andere stakeholders moet gewerkt worden aan een 
Omgevingsvisie die verder vooruitkijkt naar 2040/50. 
 
Dwarsthema: Inwoners centraal 
Vele fracties zien kansen en ook de uitdaging om inwoners en andere stakeholders in de gemeente beter 
te betrekken bij de aanpak van de belangrijkste thema’s voor Hengelo. Op die wijze zou de afstand 
tussen inwoners en gemeente kunnen worden verkleind en de legitimering van beleidskeuzes worden 
vergroot. Legitimering van beleid ontstaat niet alleen door eens per vier jaar verkiezingen te houden, 
maar ook door permanent aan draagvlak in de samenleving te werken. Woorden als communicatie, 
participatie, aansluiten bij maatschappelijke initiatieven in de vorm van co-creatie, meer maatwerk en 
een gemeente die dichter bij de inwoners moet staan door een betere dienstverlening, worden veelvuldig 
genoemd. Bij de uitwerking van de zes bovengenoemde thema’s is aan te bevelen dat de raad bij elk 
thema zijn kaderstellende rol oppakt in samenspraak met inwoners en andere betrokkenen. Daarom is dit 
als dwarsthema benoemd dat bij elk van de zes inhoudelijke thema’s uitwerking behoeft. 
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Hoe wil de raad werken: met de samenleving, binnen de raad en met 
het college 
 
In de dertien fractiegesprekken is duidelijk geworden dat er een sterke wens leeft om in de komende 
raadsperiode constructief met elkaar samen te werken. Er wordt een gedeelde agenda gevoeld. Er wordt 
de noodzaak gezien om meer met de inwoners van Hengelo samen op te trekken. En er is ervaren in de 
laatste fase van de afgelopen raadsperiode, toen het college een minderheidscollege was, er goed wordt 
samenwerkt tussen college en raad om steeds een meerderheid te halen. De Hengelose politiek kenmerkt 
zich over het algemeen door een sfeer van constructief samenwerken. Dat biedt kansen om iets mee te 
doen. 
 
In een dualistische werkwijze is het gewenst dat de raad niet alleen reageert op voorstellen van het 
college, maar los daarvan zijn kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol actief ontwikkelt. De 
volksvertegenwoordigende rol gaat over de verhouding tussen de raad en de samenleving. De 
kaderstellende rol gaat over de verhouding tussen raad en college. Een meer actieve rol van de raad kan 
vorm krijgen door middel van een Raadsagenda. In feite hebben de zes bovengenoemde thema’s, zoals 
opgehaald in een gespreksronde langs de fracties, al het karakter van een raadsagenda. Die kan echter 
nog verder worden uitgewerkt door de raad.  
 
De informateur wil u daartoe drie voorstellen doen: 
 
I. Samenwerking binnen de raad 
Ga als raad met elkaar in gesprek, begeleid door het presidium, over de zes thema´s. Probeer in 
onderling gesprek na te gaan welke inhoudelijke doelen, randvoorwaarden, of spelregels u bij het 
betreffende thema wilt inbrengen. Probeer aldus eigenaarschap voor de zes thema´s binnen de raad te 
ontwikkelen.  
 
II. Samenwerking met inwoners en andere betrokkenen 
Probeer als raad bij elk thema het dwarsthema uit te werken. Dat wil zeggen dat u een proces bedenkt 
voor hoe de samenleving bij de kaderstelling voor het thema wilt betrekken. De nu in ontwikkeling zijnde 
participatievisie van de gemeente Hengelo kan hierbij een hulpmiddel zijn. 
 
III. Samenwerking met het college 
Geef opdracht aan het te vormen college om een collegeprogramma te maken waarin de thema´s van de 
raadsagenda terugkeren en door het college nader zijn uitgewerkt. In ieder geval op de wat-vraag, en zo 
mogelijk ook op de hoe-vraag. 
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Collegevorming en collegeprogramma: hoe verder? 

In de gesprekken met de dertien fracties is ook aangegeven hoe men denkt over collegevorming. 
Allereerst geven veel fracties aan dat samenwerking tussen BB Hengelo (7 zetels) en VVD (5 zetels) als 
de twee grootste fracties een noodzakelijke basis lijkt voor het bouwen van een college. Deze beide 
fracties hebben aangegeven daartoe goede mogelijkheden te zien. Voorts tekenen zich drie 
collegemodellen af die in de gesprekken naar voren kwamen: 

- Een minderheidscollege van vier partijen dat op 18 raadszetels steunt. Deze vorm bouwt voort op de 
wijze van werken die in de afgelopen periode met een minderheidscollege is gevolgd. Het college zal 
bij elk voorstel draagvlak van een meerderheid moeten verwerven. Het zorgt voor een actieve 
interactie tussen college en raad.  

- Een meerderheidscollege van vier partijen dat op 19 raadszetels steunt. Dit is onder meer mogelijk 
door voortzetting van het college in de afgelopen raadsperiode, waarbij BB Hengelo de plaats 
overneemt van Pro Hengelo.  

- Een meerderheidscollege van vijf partijen dat op een ruimere meerderheid dan 19 raadszetels steunt. 
Hiermee ontstaat meer comfort voor het college qua steun vanuit de raad op voorhand. Dat hoeft 
niet te betekenen dat het college achteroverleunt in de samenwerking met de raad. Er is nog steeds 
een actieve samenwerking tussen college en raad mogelijk. 

Het advies van de informateur is dat de opdrachtgever voor de informatie (BB Hengelo) kiest met welk 
model en welke partijen binnen dat model men collegevorming wil verkennen.  Die verkenning zou dan 
een volgende stap in het informatieproces kunnen zijn die resulteert in een concept voor een 
collegeprogramma. Het is raadzaam om dit nog niet een formatiestap te laten zijn. De verkenning kan er 
immers toe leiden dat het model onvoldoende levensvatbaar is en dat een andere samenstelling of model 
alsnog beter kan worden verkend.  

Om de snelheid in het proces te houden zou ernaar gestreefd kunnen worden om deze tweede 
informatiefase uiterlijk 18 mei af te ronden. Als er 18 mei een concept collegeprogramma ligt kan daarna 
in zeer korte tijd een college worden geformeerd en een voorstel voor personele invulling met 
portefeuilleverdeling worden gedaan. Dat zou dan de formatiefase zijn. Het nieuwe college presenteert 
zich daarna aan de raad en zou voor eind mei kunnen aantreden. 
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