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Geachte heer Scholten en mevrouw van Wier-Koca, 
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  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 
De situatie rond FC Twente en de steun die de gemeente Enschede levert leidt tot een breed 

uitgemeten maatschappelijke en politieke discussie. Als gemeente Hengelo hebben wij ons hierin 
geroerd.  Zo heeft u een afschrift van de brief ontvangen die wij stuurden aan de gemeenteraad 

van Enschede voorafgaand aan de bewuste raadsvergadering op 8 april. Hier stemde de 
gemeenteraad van Enschede in met de herstructurering van de lening aan FC Twente, onder 

voorwaarde dat FC Twente naar Enschede verhuist. In deze brief hebben wij aan de gemeenteraad 
van Enschede onder andere aangegeven dat een dergelijk amendement gepaard gaat met een 

forse maatschappelijke kapitaalvernietiging.   
 

Gemeente Enschede 
Wij zijn de gemeente Enschede erkentelijk voor hun inspanningen om FC Twente voor een 

faillissement te behoeden. De gemeente Enschede zit in een spanningsveld waarin zij aan de ene 
kant de betrokkenheid bij de club willen afbouwen, maar tegelijkertijd meer terug willen zien voor 

de verleende financiële steun aan FC Twente. In dit licht zien wij ook het amendement dat is 
aangenomen door de Enschedese gemeenteraad; Een poging om gevoelsmatig een vorm van 

genoegdoening met FC Twente af te spreken, waarbij er wat ons betreft onvoldoende is gekeken 
naar de gevolgen en concrete uitwerking van dit amendement. Vandaar dat wij ons genoodzaakt 

zagen om de gemeenteraad van Enschede context te geven middels die brief.  
 

FC Twente in Hengelo 
In de raadsvergadering van 9 april jl. is toegezegd dat er een politieke markt komt over de 

toekomst van FC Twente in Hengelo. FC Twente heeft aangegeven een toekomstvisie te 
ontwikkelen voor de verschillende onderdelen van FC Twente zoals de jeugdacademie, de FC 

Twente vrouwen, de beloften en de eerste selectie. De gemeente Hengelo wil graag een 
aantrekkelijk partner voor FC Twente zijn en blijven. Wij zien dan ook een belangrijke rol 

weggelegd voor Hengelo in deze toekomstvisie. In afstemming met FC Twente werken wij aan een 
doorontwikkeling van onze visie op FC Twente in Hengelo. Deze visie zullen wij met u delen op de 

politieke markt, die wat ons betreft in de tweede helft van 2019 zal plaatsvinden. 
 

LokaalHengelo 
LokaalHengelo heeft op 30 november jl. vragen gesteld aan het college over de wens van FC 

Twente over de toekomstige trainingslocatie van de club. Onderstaand een passage over de reactie 
van het college: 

 
‘Door tegenvallende voetbalprestaties, wisselende trainers en bestuursleden en een penibele 

financiële situatie verkeert FC Twente in onzekere en instabiele tijden. De beleidslijnen die in het 
verleden zijn opgesteld blijken dikwijls achterhaald. Dat leidt tot speculaties over de 

toekomstplannen van de club. Het college onderhoudt nauwe contacten met FC Twente om goed 
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geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen binnen de club. Ook is er contact met de gemeente 

Enschede en Heracles Almelo, die ook participeert in de voetbalacademie. FC Twente heeft 
aangegeven dat er verschillende scenario’s zijn, maar dat een toekomst in Hengelo het meest voor 

de hand ligt. Heracles Almelo heeft aangegeven dat een volledige verplaatsing naar Enschede wat 
hun betreft niet bespreekbaar is.’  

 
Deze situatie is wat ons betreft niet gewijzigd. Wij benadrukken dat dit amendement voortkomt uit 

de Enschedese gemeenteraad.  Dit is niet de wens van FC Twente geweest. 
 

Onderstaand een concreet antwoord op uw vragen: 
 

1. Is het college het met Lokaal Hengelo eens dat het tijdig niet-acteren (zie vragen LH 30-11-
2019) en het tekortschieten van overleg met de onderhavige partijen het vertrek uit Hengelo van 

de FCT een voldongen feit is? Zo ja, is er een plan B. Zo nee graag uitleg. 
 

Het college is het nadrukkelijk oneens met de stelling dat er niet tijdig geacteerd zou zijn en dat 
hierdoor het vertrek van FC Twente uit Hengelo een voldongen feit zou zijn. Er zijn op regelmatige 

basis contacten met FC Twente, gemeente Enschede en Heracles Almelo. Het college is op de 
hoogte van de wensen van FC Twente en faciliteert hierin voor zover dit binnen de kaders mogelijk 

is. Recente voorbeelden hiervan zijn: De renovatie van het hoofdgebouw, het faciliteren van FC 
Twente vrouwen in Hengelo en de tijdelijke capaciteitsvergroting via het beschikbaar stellen van 

velden op sportpark groot Driene.  
 

We hebben de wethouder sport van de gemeente Enschede gevraagd hoe hij dit amendement 
uitwerkt. Hij laat weten dat de huidige afspraken tussen FC Twente en de gemeente Hengelo 

worden gerespecteerd. Een vertrek van het eerste elftal en het beloften elftal (jong FC Twente) 
komt wat hem betreft vanaf 2027 aan de orde. Daarnaast geeft hij aan dat een verplaatsing van de 

volledige voetbalacademie van Hengelo naar het Diekman op zijn vroegst halverwege 2021 kan 
plaatsvinden. 

 
Een volledig vertrek van FC Twente uit Hengelo is voor het college dan ook allerminst een 

voldongen feit.  FC Twente dient de lopende overeenkomsten te respecteren. Daarnaast zal FC 
Twente er in een nieuwe situatie zowel financieel als kwalitatief niet op achteruit willen gaan. De 

gemeente Enschede zal binnen deze kaders minimaal een vergelijkbare accommodatie moeten 
realiseren. Dit vergt een miljoenen investering op het Diekman waarvan de rekening niet volledig 

doorgeschoven kan worden naar FC Twente. In die zin zien wij een volledige verplaatsing van FC 
Twente naar Enschede allerminst als een voldongen feit. 

 
2. In het kader van onderlinge samenwerking tussen beide gemeenten, welke (politieke) 

consequenties verbindt het college aan het voornemen van zowel de FCT alsmede de gemeente 
Enschede? Zo nee, waarom niet? 

 
Wij onderhouden zowel ambtelijk als bestuurlijk goede contacten met de gemeente Enschede op tal 

van onderwerpen. Binnen het sportbeleid werken we op basis van een regionale sportvisie samen 
aan verschillende thema’s op zoals: inclusief sporten, talentontwikkeling en gezond bewegen. Ook 

over de inhoud en uitwerking van het amendement dat de raad van Enschede heeft aangenomen is 
contact geweest. Het mag duidelijk zijn dat er meningsverschillen waren over dit amendement op 

grond van de inhoud. Dat is ook uitgesproken. Dat betekent echter niet dat de onderlinge 
samenwerking meteen onder druk staat of dat er direct consequenties worden verbonden aan dit 

amendement.  
 

Bij FC Twente hebben we aangegeven dat er behoefte is aan duidelijkheid over hun toekomstvisie. 
FC Twente heeft aangegeven dat zij, nu de financiële herstructurering een feit is, kunnen werken 

aan deze toekomstvisie voor de FC Twente vrouwen, de jeugdopleiding, de beloften en het eerste 
elftal. Met FC Twente is afgesproken dat zij hier in het najaar meer duidelijkheid in verschaffen. 
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3. Is het college het met LokaalHengelo eens dat zowel FCT als de gemeente Enschede het 

Hengelose college niet serieus neemt en overvalt met de verhuizing naar Enschede? Wie betaalt, 
bepaalt. Zo ja, betekent deze Enschede overval dat het college hier consequenties aan verbindt? 

Zo nee, graag uitleg. 
 

Deze vraag is in voorgaande reactie reeds beantwoord.  
 

4. LokaalHengelo heeft reeds op 30-11-2019 aangegeven een warm voorstander van topvoetbal 
voor vrouwen op het FBK-complex te zijn. In het kader van de aanstaande FCT-exit vragen we 

nogmaals aan het college om zowel met het Enschedese college alsmede met de FCT in gesprek te 
gaan om op het FBK-stadioncomplex een veld te creëren met tribunes voor zo’n 6000 

toeschouwers zodat de vrouwen van FCT hun thuiswedstrijden daar kunnen spelen. Tenslotte 
ontstaat door het vertrek van de academie voldoende ruimte. Bent u het met onze visie eens en 

wilt u met de aangaande partijen hierover overleg plegen? Zo nee, graag uitleg. 
 

Zoals aangegeven zijn wij op de hoogte van de wensen van FC Twente op sportpark Veldwijk en is 
FC Twente nu ook bezig met het ontwikkelen van een toekomstvisie, waarbij zij ook partners als 

Heracles zullen betrekken.  In het najaar zal hier meer duidelijkheid over zijn. Wij vinden het zinvol 
om op dat moment een politieke markt te organiseren waarin wij van gedachten kunnen wisselen 

over de toekomst van FC Twente in Hengelo.  
 

Een aanvullende inspanning van de gemeente Hengelo voor FC Twente zou betekenen dat de 
gemeente ervoor kiest om de huidige kaders te verschuiven en geld te steken in een betaald 

voetbal organisatie. Dit brengt een belangrijke achterliggende vraag met zich mee: In welke mate 
kan en wil de gemeente Hengelo bijdragen aan een betaald voetbalorganisatie? Ook over deze 

vraag zullen we met u van gedachten wisselen in de politieke markt. 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


