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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Vervolg raadsvragen HGOV 2333258  26 februari 2019 

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 

 

Middels een brief d.d. 4 februari 2019 heeft u raadsvragen gesteld met betrekking tot het 
opzeggen van de bruikleenovereenkomst van HGOV en de huidige stand van zaken. Hierbij treft u 

de antwoorden op de door u gestelde vragen aan. 
 

De gemeente geeft nu aan dat de bruikleenovereenkomst ophoudt te bestaan.  
Plat uitgedrukt krijg je het gevoel: ”dat kan je toch niet maken”. Graag willen we van het college 
weten hoe ze hier naar kijken en hoe ze dit kunnen uitleggen aan de HGOV.  

De gemeente huisvest diverse partijen, hiervoor worden huurovereenkomsten aangegaan. 
Er is in 1981 een uitzondering gemaakt voor HGOV door het aangaan van een 

bruikleenovereenkomst. Hierbij is destijds vastgelegd dat HGOV het onderhoud van het Jachthuisje 
voor eigen rekening moet nemen. Normaliter zou er een huurovereenkomst zijn gesloten waarbij 

ze een jaarlijkse huursom zouden betalen. Indien wij de afgelopen jaren een kostprijsdekkende 
huur (nu circa €5.000,- per jaar) in rekening hadden gebracht dan had dit de investering 

(grotendeels) gecompenseerd.  
 

Daarnaast zijn de afgelopen jaren de beleidsdoelstellingen gewijzigd. 
In 2011 heeft de raad de zoekrichting “oprichting Vastgoedbedrijf” geaccordeerd. Als uitwerking 

hiervan heeft het college middels besluit 12G200398 van 8 mei 2012 besloten om een 
vastgoedbedrijf op te richten conform het businessplan “Vastgoed in Balans”. In het businessplan 

staat aangegeven dat het vastgoedbedrijf uit gaat van een kostprijsdekkende huur voor 
doelgroepen van beleid.  

 
Verder heeft, zoals ook in de brief van 27 november 2018 staat aangegeven, de raad in 2015 

besloten om de subsidie voor de huisvestingskosten van HGOV stop te zetten. Tevens dienden ze 
ondergebracht te worden in een wijkwelzijnsvoorziening.  

 
In de Sociale Visie en de Nota met Respect is aangegeven dat de gemeente meer inzet op 

algemene collectieve voorzieningen. Zoals eerder aangegeven 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.  
 

Aan de boven genoemde beleidsdoelstellingen wordt nu uitvoering gegeven. 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument


 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 2333258  

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

  Telefoonnummer 

  14-074 

Daarnaast willen we graag weten wat de huidige stand van zaken is. 

Op 10 januari 2019 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen wethouder Van Wakeren en de 
HGOV. In dit overleg is door HGOV aangegeven dat huisvesting elders geen alternatief is omdat 

daarmee “de ziel uit de vereniging wordt gehaald”. Door de wethouder is het volgende 
aangegeven: 

 Het voortzetten van de bruikleenovereenkomst is geen optie om de hiervoor omschreven 
redenen. 

 Geadviseerd om samenwerking met andere partijen te onderzoeken.  
 HGOV nog even de tijd te geven voor dit onderzoek en de bruikleenovereenkomst met 

enkele maanden te verlengen.  
 

Bij het toesturen van het gespreksverslag aan HGOV is aangegeven dat ze tot 1 september 2019 

hiervoor de tijd krijgen. Daarna wordt er door het vastgoedbedrijf gekeken of het pand voor andere 
beleidsdoelstelling ingezet kan worden of dat het pand verkocht dient te worden. Tot dat er een 

nieuwe invulling voor het pand is zijn wij bereid om de bruikleenovereenkomst vanaf 1 september 
2019 van maand tot maand te verlengen.   

  
We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 
 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


