
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
GroenLinks 

T.a.v. mevrouw E. Mooyman 
Postbus 18   

7550AA Hengelo  
 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  

  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadsvragen GroenLinks Kunsten 
op straat 

2400795  3 september 2019 

Geachte mevrouw Mooyman, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

 

In uw brief van 1 juli heeft u vragen gesteld over het evenement “Kunsten op straat Hengelo” 
(KOSH). In deze brief beantwoorden wij uw vragen.  

 
1. Is het college het met ons eens dat KOSH een belangrijk sfeerbepalend evenement is 

in Hengelo?  
Als college vinden wij alle evenementen die zorgen voor sfeer in onze binnenstad van groot belang, 
zo ook KOSH. De gemeente Hengelo heeft al haar activiteiten rondom evenementen belegd bij 

Hengelo Promotie. Hengelo Promotie heeft hiervoor een kader ontwikkeld, met daarin criteria 
waaraan evenementen moeten voldoen. Het bedrag dat beschikbaar is voor evenementen in 

Hengelo worden via deze criteria verdeeld.  
  

 
2. KOSH daarom behouden moet blijven voor Hengelo? 

In de huidige subsidieafspraken van de gemeente met Hengelo Promotie ligt onder andere vast dat 
Hengelo Promotie verantwoordelijk is voor de verdeling van financiële bijdragen en de 

ondersteuning van evenementenorganisaties. Het beschikbare bedrag is beperkt, dus keuzes 
worden gemaakt in welke evenementen een bijdrage krijgen. 

Om een evenement te behouden zijn naast subsidiering ook andere aspecten van belang 
(bijvoorbeeld een goede programmering, samenwerking, promotie, etc).   

 
3. KOSH een belangrijke invulling geeft aan het in het collegeakkoord genoemde 

“reuring in de stad”? 
U bent enkele maanden geleden geïnformeerd over de bestuurlijke opdracht van het college aan de 

ambtelijke organisatie over ‘stimulering evenementen in relatie tot Hengelo Promotie’. Reuring in 
de (binnen)stad is een belangrijk speerpunt in het coalitieprogramma. Het college wil daarom met 

ingang van 1 januari 2020 de subsidiekaders voor Hengelo Promotie herijken in lijn met de doelen 
uit het coalitieprogramma en het integraal actieplan voor de binnenstad. Bij het herijken van de 

subsidiekaders wordt ook gekeken naar kaders voor verdeling van de financiële bijdragen. De 
mogelijkheid tot het genereren van eigen inkomsten, zoals u zelf toelicht in uw brief, is hierbij een 
belangrijk aspect. In een informeel beraad met de gemeenteraad (IBR) willen wij u na de zomer 

meenemen in de nieuwe voor te stellen subsidiekaders voor Hengelo Promotie.  
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4. Het subsidiebeleid van Hengelo Promotie ondersteunend moet zijn aan de ambitie 

reuring in de stad? 
Het college is het met u eens dat de toetsingscriteria die Hengelo Promotie hanteert bij de 

verdeling van financiële bijdragen in lijn moeten zijn met de gemeentelijke ambities. Zoals bij het 
vorige antwoord aangegeven worden op dit moment de gemeentelijke ambities verwerkt in een 

nieuw subsidiekader voor Hengelo Promotie en dit werkt door in een aangepast toetsingskader voor 
het verdelen van financiële bijdragen voor evenementen. Dit jaar beschouwen we om die reden als 

een overgangsjaar.  
 

 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


