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Geachte mevrouw Steen, 

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 20 december 2018, stelt u vragen over de besteding van de middelen kinderarmoede. 

Wij kunnen hierop u het volgende berichten. 
 

1. Welke opdracht heeft het college gegeven aan de Missing Chapter Foundation? 

Het college heeft geen opdracht gegeven aan Missing Chapter.  

2. Welke financiële verplichting is het college al aangegaan met de Missing Chapter 

Foundation? 

Zie beantwoording van vraag 1 

3. Wanneer er financiële verplichtingen zijn aangegaan op basis van welk budget of 

financieel kader heeft het college dit gedaan? 

Het uitgangspunt van de vraag is niet aan de orde 

4. Waarom heeft het college geen voorstel aan de raad voorgelegd bij de begroting 

voor 2019? 

Ten tijde van het opstellen van de begroting bestond nog onvoldoende beeld ten behoeve 

van een voorstel voor de uitvoering van de motie. 

In de “MOTIE KINDER-, JEUGDRAAD EN KINDER-, JEUGDBURGEMEESTER”, die uw raad op 

19 december 2017 heeft aangenomen heeft uw raad het college opgedragen om te 

onderzoeken of zowel de kinder-/jeugdraad als de kinder- /jeugdburgemeester in Hengelo 

kunnen worden ingevoerd en hoe dit vorm zou kunnen krijgen.  

Aangezien het rijk bij de beschikbaarstelling van de extra middelen ter bestrijding van 

kinderarmoede heeft aangegeven participatie van de doelgroep als een elementair 

onderdeel te beschouwen en dat dat uitgangspunt in samenhang met de motie kan worden 

gezien, hebben wij als één van de opties een voorstel voor reservering van middelen ter 

uitvoering van de motie gedaan.  

In de politieke markt van 19 december hebben wij uw meningen gepeild ten aanzien van 

de voorstellen voor besteding van de middelen. Wij hebben geconstateerd dat uw raad in 

meerderheid positief is over de inzet van Missing Chapter vanuit dit budget.  

Met het oog op een breed draagvlak voor die inzet vinden wij het van belang dat uw raad 
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 
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  14-074 

nader kennis maakt met – de werkwijze van - de Missing Chapter Foundation, alvorens wij 

een besluit nemen tot opdrachtverlening. 

5. Kan het college deze vragen beantwoorden op uiterlijk 4 januari 2019? 

U verzocht om beantwoording voor 4 januari a.s. Dat is een kortere periode dan de 

reguliere beantwoordingstermijn. Tussen het moment van ontvangst en de datum van 

verzending van deze brief heeft geen collegevergadering plaatsgevonden, zodat zoals bij 
ontvangst al aan u gemeld,  een reactie van onze zijde praktisch niet mogelijk was.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


