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Geachte heer Rillmann, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 
 

Met uw brief van 19 oktober 2018 hebt u, namens uw fractie, vragen gesteld aan ons College 
n.a.v. een artikel in Tubantia met als titel: “Hengelo structureel in gebreke met jaarrekening”. 

Alvorens in te gaan op uw specifieke vragen, willen wij kort ingaan op de aanleiding tot dit artikel: 
Jaarlijks doet de Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties verslag aan de Tweede 

Kamer over de uitkomsten van de verantwoording en accountantscontrole op de jaarstukken van 
gemeenten1. Met deze brief rapporteert de Minister in algemene zin over de kwaliteit van de 

jaarstukken van gemeenten t.a.v. getrouwheid, rechtmatigheid en tijdigheid. Over de 
accountantscontrole en de strekking van de controleverklaring merkt de Minister daarbij 

nadrukkelijk op dat deze vooral voor de gemeenteraad van belang is bij de invulling van zijn 
controlerende rol.  

M.b.t. de aspecten getrouwheid en tijdigheid voldoet Hengelo volledig aan de daarvoor geldende 
norm. Voor de rechtmatigheid ligt dat anders. Dit wordt met name veroorzaakt door de wijze 

waarop invulling wordt gegeven aan de (Europese) aanbesteding. Dit geldt voor de verslagjaren 
2015, 2016 en 2017. We hechten er aan daarbij aan te geven dat deze problematiek door 

accountant en ons college uitvoerig – en steeds voorafgaand aan de behandeling en vaststelling 
van de diverse jaarverslagen - met u is gedeeld. De beperking t.a.v. de rechtmatigheid in de 

beoordeling door de, door u als raad aangestelde, accountant heeft vaststelling van de 
jaarstukken, en daarmee decharge voor ons college, geen van deze jaren in de weg gestaan. Ook 

aan de vaststelling van de meest recente jaarstukken heeft uw fractie ten volle meegewerkt. Wij 
herinneren u er aan dat vaststelling van deze jaarstukken – het instrument bij uitstek voor de 

controlerende rol van de gemeenteraad - heeft plaats gevonden zonder enig debat. Ons College is 
dan ook zeer verbaasd over uw vragen over dit onderwerp, maar gaat daar hierna toch kort op in: 

 

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?  

 

Antwoord: Bij de analyse van de onrechtmatigheid bij de controle van de jaarrekening 2017 
zijn op basis van de aangeleverde stukken de uitgaven aan 18 (van bijna 2.500) 

crediteuren in 2017 als onrechtmatig aangemerkt. Het betreft o.a. crediteuren in de 
sectoren Software en informatiesystemen (5), Dienstverlening door ingenieurs (3), 

Telefoon- en datatransmissiediensten (2), Diensten voor de terbeschikkingstelling van 

personeel (2), Reinigingsdiensten (2). 
 

 

                                                
1 Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijkrelaties van 15 oktober 2018, kenmerk 2018-

0000834864 
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Vraag: Kan de wethouder vertellen wanneer het (telefonisch) gesprek met de minister gaat 

plaatsvinden en krijgt de raad hier een terugkoppeling van? 
  

Antwoord: Van de zijde van het Ministerie is aangekondigd dat de directeur van de 
directie Bestuur, Financiën & Regio’s bij het ministerie van Binnenlandse Zaken & 

Koninkrijksrelaties voornemens is een afspraak te maken met de betrokken 
portefeuillehouder, i.c. mevrouw M.A. ten Heuw. Deze afspraak is in medio 

december gepland.  

 
Vraag: Welke concrete maatregelen heeft de gemeente genomen, waardoor zij voor dit jaar “goede 

hoop” heeft wel een goedkeurende verklaring te ontvangen. 
 

Antwoord: Om de rechtmatigheid van de uitgaven te verbeteren zijn o.a. de 

volgende acties ingezet: 
 

- Inhuur van een inkoopanalist. Deze heeft een rechtmatigheidscontrole over 2017 
uitgevoerd en de bevindingen teruggekoppeld. 

- Na zomer is een project professionaliseren inkoop gestart. Het plan bevat diverse 
maatregelen die op langere termijn bijdragen aan een meer rechtmatige inkoop. 

Hierover bent u onder andere middels de kaderbrief 2019-2022 door ons college 
over geïnformeerd. 

- Daarnaast wordt momenteel een eigen inkoopanalist geworven. Deze kan zorgen 
voor een betere informatievoorziening. Hiervoor zijn in de begroting 2019 ook 

structureel extra middelen gereserveerd.  
 

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? 
 
Antwoord: Wij nemen nadrukkelijk afstand van de suggestie die uitgaat van 
bovenstaande vragen. Integriteit en integriteitsbewustzijn staan, bestuurlijk en 

ambtelijk, hoog in ons aller vaandel. 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


