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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Inzet middelen kinderarmoede 2314933  15 januari 2019 

Geachte mevrouw van Wier-Koca, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

Wij hebben uw brief in goede orde ontvangen. Allereerst willen wij u attenderen op onze raadsbrief 
‘Inzet extra onbenutte middelen kinderarmoede 2018’ van 15 januari 2019, (kenmerk 2322905). 

Daarin geven wij weer hoe de input van uw raad in de politieke markt zijn haar vervolg krijgt.  
 

In uw brief stelt u vragen over de inzet van extra middelen voor bestrijding van kinderarmoede. 
Aanvullend op hiervoor genoemde brief kunnen wij u daarover het volgende berichten. 
 

1. Waarom heeft het college bij een identieke situatie zoals in 2017 (raadsbesluit: 2173664) wel 
een voorstel aan de raad voorgelegd om het bedrag over te hevelen naar 2018? 

Hiermee werd uitvoering gegeven aan besluitvorming van uw raad op 4 juli 2017, te weten ‘Extra 
middelen bestrijding kinderarmoede besteding 2017’ (2116548). Wij verwijzen hiervoor naar het 

daarbij behorend raadsadvies. 
 

2. Waarom kiest het college om in dit geval aan het eind van het jaar 2018, niet met een 
raadsvoorstel te komen voor de budgetoverheveling naar 2019. 

Kortheidshalve verwijzen wij u hiervoor naar onze brief ‘Besteding middelen kindpakket 2018’ , 
kenmerk 2300380, die is aangeboden ten behoeve van de politieke markt van 19 december 2018 

en onze hierboven genoemde brief van 15 januari 2019 (‘Inzet extra onbenutte middelen 
kinderarmoede 2018’ (kenmerk 2322905). 

 
3. Hoe is het college tot een bedrag gekomen van EUR 100.000,- voor de Missing Chapter 

Foundation? 
Hieraan ligt een prijsopgave ten grondslag.  

 
4. Is er vanuit de college een financiële verplichting aangegaan met de Missing Chapter 

Foundation? 
Nee.  

 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


