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Geacht college,  
 
Op woensdag 17 oktober lazen wij van LokaalHengelo op de website van RTV-Oost het artikel: Hengelo 
structureel in gebreke met jaarrekening. In het artikel staat te lezen dat het de gemeente al drie jaar niet lukt 
om een goedkeurende accountantsverklaring te krijgen voor de jaarrekening. De grootste oorzaak hiervoor 
blijkt te maken te hebben met het overtreden van de Europese aanbestedingsregels. 
 

Vraag: Bij hoeveel en welke projecten is er de afgelopen drie jaar het maximumbedrag 
overschreden, waarvoor achteraf bekeken het project Europees aanbesteed had moeten 
worden?  

Vraag: Kan de wethouder vertellen wanneer het (telefonisch) gesprek met de minister gaat 
plaatsvinden en krijgt de raad hier een terugkoppeling van? 

 
Uit het artikel is ook op te maken dat de gemeente “goede hoop” heeft om dit jaar een goedkeurende 
verklaring te krijgen. LokaalHengelo had liever gelezen dat de gemeente er zeker van zou zijn dat het dit jaar 
wel zou lukken. 
 

Vraag: Welke concrete maatregelen heeft de gemeente genomen, waardoor zij voor dit jaar “goede 
hoop” heeft wel een goedkeurende verklaring te ontvangen. 

 
Door het meermaals maken van een verkeerde inschatting van kosten bij aanbesteding van projecten, heeft er 
te vaak geen Europese aanbesteding plaatsgevonden, terwijl dat achteraf gezien wel had gemoeten. Dit brengt 
de gemeente volgens LokaalHengelo in een ongewilde positie. Zo wordt mogelijk de schijn gewekt dat er in 
plaats van onvoorziene omstandigheden of inschattingsfouten sprake is van corruptie en vriendjespolitiek. 
 

Vraag: Is de gemeente zich er van bewust dat het meermaals maken van verkeerde inschattingen 
van kosten bij aanbesteding van projecten, mogelijk de integriteit van de gemeente en haar 
ambtenaren schaadt?  

Vraag:  Welke maatregelen neemt de gemeente (of heeft genomen) om corruptie of elke schijn van 
corruptie en vriendjespolitiek te voorkomen en te bestrijden? 
 

 
Wij kijken uit naar het antwoord op onze vragen.  
 
Namens Lokaal Hengelo, 

 
Met vriendelijke groet, 

Patrick Rillmann 
 


