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In 2021 heeft u de motie “Beleid bij verkoop maatschappelijk vastgoed” aangenomen. In deze brief 
nemen wij u mee in de ontwikkelingen rondom deze motie. 

 

Motie beleid bij verkoop gemeentelijk vastgoed 

Naar aanleiding van de motie “Beleid bij verkoop maatschappelijk vastgoed” hebben er twee 
politieke markten plaatsgevonden om samen met uw raad deze motie inhoud en vorm te geven. Er is 
vervolgens gesproken met initiatiefnemer en er zijn zaken uitgezocht. Op basis van de politieke 
markten en de gevoerde gesprekken hebben wij geconcludeerd dat er breed draagvlak bestaat voor 
een pilot voor een maatschappelijke invulling van een specifiek pand. Gezien alle ontwikkelingen 
rondom de oorlog in Oekraïne en de opgaven rondom woningbouw, was het vervolg tijdelijk ‘on 
hold’ gezet.  

 

Pilot  
 
De vraag die voorligt is dus of en hoe we een pilot kunnen organiseren om een vrijkomend pand 
vanuit het gemeentelijk vastgoed in te zetten voor een organisatie die maatschappelijke activiteiten 
uitvoert. De pilot heeft tot doel om te voorzien in de behoefte om, naast de maatschappelijke 
organisaties die we vanuit het beleid huisvesten, verder te kijken naar instellingen met 
maatschappelijke doelstellingen en mogelijkheden onderzoeken deze te faciliteren met betaalbare 
huisvesting voor hun activiteiten. Hierbij moet rekening gehouden worden met het bestaande beleid 
en landelijke wet- en regelgeving, zoals Wet Markt en Overheid en het Didam-Arrest. 
 

Pand pilot 

In afwachting op de herontwikkeling van de locatie Gerststraat 2 is het college voornemens om het 
pand aan de Gerststraat 2 beschikbaar te houden voor deze pilot. Gerststraat 2 betreft een 
voormalig schoolgebouw met (inpandig) gymlokaal. Het schoolgebouw staat leeg, het gymlokaal 
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wordt op dit moment nog gebruikt door de Invalide Sport Vereniging en wordt verder via sport 
verhuurd aan diverse partijen. 

 

Vervolg 

De komende periode worden de kaders voor de pilot verder uitgewerkt. Denk daarbij aan de 
doelgroep en de beheersvorm. Uiteraard zullen we hierbij ervaringen van soortgelijke projecten in de 
omgeving meenemen en waar nodig toepassen. Zodra de pilot is uitgewerkt komen wij bij u terug 
om u te informeren hoe het pand aan de Gerststraat beschikbaar gemaakt kan worden voor deze 
pilot. Omdat het doel van deze pilot het (tijdelijk)huisvesten van maatschappelijke organisaties is, zal 
de pilot, inclusief het pand, worden ondergebracht in de portefeuille van wethouder M. Luttikholt.  

Door het uitwerken van deze pilot Gerststraat geven we invulling aan de motie. Daarnaast zullen we 
de kaders maatschappelijk vastgoed zoals vastgesteld door uw raad weer toepassen. Dit wil zeggen 
dat het college per pand een integrale afweging maakt en de raad hierover zal informeren.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

$handtekening$ 
$naam$ 


