
 

Gemeente Hengelo 

Lokaal Hengelo 
T.a.v. mevrouw S. van Wier-Koca 
Postbus 18   
7550AA Hengelo  

Postbus 18 
7550 AA  Hengelo 

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 
Beantwoording schriftelijke vragen 
over inzetten van extra middelen 
ter bestrijding kinderarmoede 
voor kinderparticipatie 

2345941 22-3-2019 

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 

Op 1 maart jl. heeft u schriftelijke raadsvragen gesteld over het inzetten van de extra middelen ter 
bestrijding van kinderarmoede voor kinderparticipatie. De beantwoording van die vragen is 
opgenomen in de raadsbrief ‘2350471 - Aangepast voorstel budgetoverheveling extra middelen 
kinderamoede’.   

Wij veronderstellen uw vragen daarin voldoende te hebben beantwoord. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris, de burgemeester, 

De heer J. Eshuis                              De heer S.W.J.G Schelberg
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Aangepast voorstel 

budgetoverheveling extra 
middelen kinderarmoede 

2350471  22 maart 2019 

Geachte leden van de raad, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 
Met het oog op de politieke markt van 27 maart aanstaande, waarin uw raad zich gaat buigen over 

de vormgeving van een kinder-/jeugdraad, en de raadsvergadering van 9 april aanstaande, waarin 

u een besluit neemt over het Verzamelvoorstel Budgetoverheveling 2018, vragen wij uw aandacht 

voor het volgende. 

 

Missing Chapter Foundation 

In september 2018 heeft Missing Chapter Foundation zich bij ons college gemeld om te bespreken 

welke mogelijkheden wij zien voor hun inzet in onze gemeente. Tijdens dit gesprek raakten wij 

enthousiast over deze mogelijke samenwerking in relatie tot de opdrachten die wij hebben 

gekregen. Namelijk enerzijds invulling geven aan het door uw raad gereserveerde bedrag van  

€ 10.000 voor jeugdparticipatie en anderzijds uitvoering geven aan de door uw raad aangenomen 

motie kinder-/jeugdraad en kinder-/jeugdburgemeester.  

 

Tijdens dit gesprek heeft Missing Chapter Foundation ook een indicatie afgegeven voor de hoogte 

van een eventuele cofinanciering voor het opzetten, coachen en begeleiden van een kinder-

/jeugdraad voor een periode van 3 jaar. Missing Chapter Foundation heeft aangegeven dat 

gemiddeld genomen over alle partners (publiek en privaat) een bijdrage van € 30.000 per jaar 

wordt gedaan om samen invulling te geven aan hun missie; kind-inclusie het nieuwe normaal.  

De vorm van deze bijdrage kan een gift, donatie of subsidie zijn.  

 

Wij hebben gemeend in ons voorstel daarnaast eenmalig € 10.000 op te nemen voor bijkomende 

kosten. Hierbij kunt u denken aan vergoeding voor jeugdraadsleden, ontwikkelen website en 

gebruik van digitale hulpmiddelen. Totaal kwamen we daarmee op een uitgave van € 100.000 voor 

een periode van 3 jaar.  

 

In het gesprek met Missing Chapter heeft vooral de inhoud van waar de stichting voor staat 

centraal gestaan. Gelet hierop is door ons college voor de financiering de verbinding gelegd met de 

zogenaamde Klijnsma gelden. Uit het contact met Missing Chapter Foundation is niet gebleken dat 

daartegen bezwaar bestaat. Inzet van die middelen vraagt echter betrokkenheid van de 

gemeenteraad. Daarover hebben wij u ook in november en december 2018 geïnformeerd.  

 

 

 

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

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument


 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 2350471  

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 
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  14-074 

Terugblik 

Op 27 november 2018 hebben wij u een brief gestuurd over de besteding van de extra middelen 

ter bestrijding van de gevolgen van kinderarmoede en de middelen die naar verwachting aan het 

eind van 2018 onbenut zouden blijven. Aan de hand van de brief bent u geïnformeerd over de 

mogelijkheden die wij zagen om deze middelen alsnog in 2018 te besteden, dan wel voorstellen 

voor bestemming van deze middelen bij overheveling naar 2019.  

 

Op 19 december 2018 hebben wij daarover met elkaar gesproken in een politieke markt. De 

uitkomst daarvan hebben wij verwoord in onze brief van 15 januari 2019.  

 

In de brief van 12 februari jl. hebben wij u vervolgens geïnformeerd over een politieke markt over 

de vormgeving en inzet van middelen voor jeugdparticipatie.  

 

Ontwikkelingen 

Door de behandeling in de politieke markt van 19 december 2018 en de politieke vragen daarna, is 

er een situatie ontstaan waarbij zowel Missing Chapter Foundation als het college zich niet meer 

comfortabel voelen. Missing Chapter heeft wethouder Ten Heuw dan ook op 11 maart jl. laten 

weten dat zij, ongeacht de uitkomst van het gesprek met uw raad over de inzet van de middelen, 

afziet van een mogelijke samenwerking als de bijdrage voortkomt uit de Klijnsma gelden. Missing 

Chapter Foundation wil namelijk geen onderdeel zijn en blijven van de politieke discussie over de 

inzet van deze middelen. Met dit laatste wil het college Missing Chapter Foundation ook in geen 

geval bezwaren. Ook omdat ons college tijdens de politieke markt van 19 december heeft 

aangegeven dat wij hechten aan 100% draagvlak vanuit uw raad voor de inzet van Missing 

Chapter.  

 

Wij hebben vanaf het begin het vertrouwen uitgesproken in de kennis en kunde van Missing 

Chapter Foundation en de bijdrage die zij in Hengelo zouden kunnen leveren aan jeugdparticipatie 

en kind inclusie. Missing Chapter heeft op haar beurt laten weten te willen benadrukken dat zij nog 

steeds onverminderd positief zijn over samenwerking en krachtenbundeling tussen de Gemeente 

Hengelo en Missing Chapter Foundation om een adviesraad van kinderen te betrekken bij het 

belangrijke thema van armoede. Ons inziens is dat alleen mogelijk als er geen enkele vorm van 

politieke discussie is over hun inzet. 

 

Hoe nu verder 

De situatie zoals hierboven geschetst heeft gevolgen voor: 

a. De politieke markt van 27 maart a.s. Het presidium heeft aangegeven eerst weer 

inhoudelijk te willen praten over de vormgeving van een kinder-/jeugdraad, alvorens 

uitvoering te geven aan de motie kinder-/jeugdraad. Wij willen u met deze brief op de 

hoogte stellen dat, ongeacht de uitkomst van deze politieke markt, nu niet het moment is 

om Missing Chapter Foundation in te zetten met middelen uit de Klijnsma gelden. Zoals in 

onze brief van 12 februari jl. reeds aangegeven hebben wij geen andere financiering voor 

een kinder-/jeugdraad beschikbaar. U zult dus eventueel middels de kadernota 2020-2023 

middelen beschikbaar moeten stellen. 

b. Het Raadsvoorstel Budgetoverheveling 2018. Wij blijven bij ons voorstel om € 100.000 over 

te hevelen naar 2019. Maar zo mag duidelijk zijn, wij reserveren dit bedrag niet meer 

specifiek voor Missing Chapter Foundation. Overeenkomstig ook de wens van uw raad, 

willen wij deze middelen beschikbaar houden voor de bestrijding van de gevolgen van 

kinderarmoede.  
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Wij gaan nader onderzoeken hoe wij dit bedrag het meest effectief kunnen inzetten. Wij 

houden u op de hoogte over de voortgang hiervan. Wij willen de middelen alsnog zo snel 

mogelijk inzetten voor de doelgroep.  

 

Tot slot 

Op 1 maart jl. heeft mevrouw Van Wier-Koca, fractievoorzitter Lokaal-Hengelo, schriftelijke 

raadsvragen gesteld over het inzetten van de extra middelen ter bestrijding van kinderarmoede 

voor kinderparticipatie.  

Wij vertrouwen erop u als raad met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd en tegelijkertijd 

ook antwoord te hebben gegeven op de vragen van mevrouw Van Wier-Koca in het bijzonder.  

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


