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Geachte leden van de raad,
In mei 2022 werd de contourenvisie duurzaamheidsbeleid “ Hengelo nu voor de toekomst” uitgebracht
en in de politieke markt van uw raad besproken. Als rekenkamer hebben we dit visiedocument met
bijzondere aandacht gelezen. Immers in 2018 hebben we het duurzaamheidsbeleid van de gemeente
onderzocht en daarover een aantal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn door de raad
overgenomen. Een van de aanbevelingen was om een nieuw integraal visiedocument op te stellen,
waaraan nu voldaan lijkt te zijn.
Naar aanleiding van ons onderzoek zijn nog meer aanbevelingen gedaan. Een aantal van deze
aanbevelingen zijn in het visiedocument niet terug te vinden. Veel van deze aanbevelingen zijn door
uw raad in de politieke markt van mei 2022 wel naar voren gebracht om een plek te vinden in de
‘contourenvisie 2.0’ die het college gaat opstellen.
Één van de overgenomen aanbevelingen werd daarbij niet genoemd, maar is volgens de
Rekenkamercommissie wel heel belangrijk in samenhang met het door uw raad genoemde belang van
goede monitoring: het doen van een goede nulmeting. Zeker als de indicator voor het slagen van het
duurzaamheidsbeleid van de gemeente de voetafdruk van de gemeente is. De gemeente hangt de
voetafdruk op aan de 17 ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.
Het hebben van een nulmeting is van belang voor het stellen van realistische tussendoelen, voor het
monitoren van de voortgang en het kunnen bijstellen van het uitvoeringsbeleid, maar ook op de
verschillende terreinen de voortgang te kunnen vergelijken en prioriteiten daartussen te kunnen
vaststellen of te wijzigen. Het is ons inziens dan ook van belang dat u er bij het college van B&W op
aandringt om duidelijk te maken waar de gemeente Hengelo op dit ten aanzien van de
ontwikkelingsdoelstellingen staat. Dit aandringen zou kunnen bij de besluitvorming over de
contourenvisie of bij de beleidsvelden waarin de uitwerking ten aanzien van de visie plaatsvindt.
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