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raadsvragen HGOV 2267085  27 november 2018 

Geachte mevrouw Luttikholt, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 
Bij brief van 2 augustus 2018 heeft u raadsvragen gesteld met betrekking tot het opzeggen van de 

gebruikersovereenkomst en het stopzetten van de subsidie van de vereniging HGOV. Hierbij treft u 
de specifieke antwoorden op de door u gestelde vragen aan. 

 

1. Klopt het dat u van plan bent om de bruikleenovereenkomst met HGOV de Samenloop met ingang 
van maart 2019 op te zeggen? 
Ja. De bruikleenovereenkomst loopt af in zijn huidige vorm.  Er wordt gekeken naar nieuwe 
mogelijkheden conform beleid en huidige wet en regelgeving. 
 

2. Als u vraag 1 met ja beantwoordt zouden wij graag van het college horen wat hiervan de reden is. 
In 2015 heeft de raad besloten tot het stoppen van de huisvestingssubsidie aan HGOV.   
Hieronder vindt u de tekst van het uiteindelijke raadsbesluit:  

  

O 3.3.7 Subsidiëren adviesraden 

Het voorstel omvat het stoppen met alle subsidies, m.u.v. de bekostiging van zwemlessen 
voor gehandicapten. 

Dit houdt in het stopzetten van de subsidie voor de huisvestingskosten van HGOV de 
Samenloop (€ 4.320 vanaf 2019) en ze onderbrengen in een wijkwelzijnsvoorziening. 

 

Daarnaast past de huidige constructie van de bruikleenovereenkomst niet meer binnen het 
vastgoedbeleid waarin uitgegaan wordt van een kostprijs dekkende huur voor doelgroepen van 
beleid. Hierdoor worden ‘stille’ subsidies  inzichtelijk gemaakt. Het vastgoedbeleid is gericht op 
transparantie.  
 

3. Is het college het met ons eens dat de wekelijkse bijeenkomsten voor deze vereniging een 
belangrijke functie heeft in het kader van preventie in de zorg? 
Het college vindt ontmoeting zeker belangrijk als preventieve functie. In de Sociale Visie en de 
nota met respect is aangegeven dat de  gemeente  meer inzet  op algemene collectieve 
voorzieningen. Uitgangspunt daarbij is dat inwoners van jong tot oud allereerst zelf 
verantwoordelijkheid dragen voor het laten slagen van hun leven. De activiteiten moeten  dan 
ook niet gericht zijn op het afhankelijk maken van, maar op het aansporen tot zo veel mogelijk 
eigen daadkracht bij de inwoners zelf. HGOV is hier een mooi voorbeeld van. Een vereniging die 
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met inzet van eigen (kwetsbare) mensen en vrijwilligers ontmoetingen organiseert voor haar 
achterban.  
 

4. Is het college het met ons eens dat als deze mensen elkaar daar niet meer kunnen ontmoeten dat 
er voor deze mensen een belangrijke wekelijkse ontmoeting wegvalt waardoor u het risico loopt, 
omdat deze mensen dan minder omzien naar elkaar, een (zwaarder) beroep gaan doen op zorg? 
Zoals hierboven verwoord geloven we in ontmoetingen als preventieve voorziening en algemene 
voorzieningen om duurdere maatwerkvoorzieningen uit te stellen of te voorkomen.  
Uitgangspunt daarbij  is dat de activiteiten centraal staan en niet de accommodaties of 
organisaties.  
 

5. Is het college het met de PvdA eens dat dit soort groepen, verenigingen er juist voor zorgen dat er 
minder beroep wordt gedaan op de zorg, omdat er zorg is naar elkaar en er een soort 
mantelzorgnetwerk ontstaat? 
Jazeker. Zie de antwoorden op vraag 3 en 4. 
Daarnaast verwijs ik naar de nota Met Respect…. waarin als uitgangspunt opgenomen is dat de 
mensen zoveel mogelijk zelf bepalen wat nodig is en zoveel mogelijk zelf doen, met hulp van het 
netwerk. Ook hiervan is de HGOV een mooi voorbeeld.  
 

6. Is het college bereid om een heroverweging te maken als het gaat om het opzeggen van de 
bruikleenovereenkomst als u kijkt naar bovenstaande vragen en naar de opdracht die we als 
gemeente hebben om kostendekkendheid binnen het sociaal domein te realiseren? 
Het college is bereid om mee te denken over oplossingen om de ontmoetingsactiviteiten te 
behouden en is hierover in gesprek met de HGOV. De onderstaande scenario’s zijn aan hen 
voorgelegd.  
 
1: Bruikleenovereenkomst wordt omgezet naar huurovereenkomst. HGOV is dan met 

betrekking tot het onderhoud alleen nog verantwoordelijk voor het huurders onderhoud. 
Verhuurder is verantwoordelijk voor het eigenaren onderhoud (groot onderhoud). Tevens zal de 

opstal verzekering weer voor rekening van verhuurder komen. 
 

2: Een andere organisatie als hoofdhuurder. HGOV kan dan via onderhuur gebruik maken van 
de ruimte. HGOV is niet meer verantwoordelijk voor het onderhoud, gas, water, elektra, 

verzekering ed. HGOV dient dan samen met de gemeente te kijken of er een andere 
hoofdhuurder gevonden kan worden. 

 
3: Activiteiten in één van de Wijkcentra's onderbrengen. HGOV zal wel een vergoeding moeten 

betalen voor het gebruik van een ruimte in een wijkcentrum. De gesprekken hierover zijn 
gaande. 

 
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
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Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

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


