
 
 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders 
Postbus 18 
7550 AA HENGELO 
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen procedure bij verkoop eigendom gemeente Hengelo 
 
Datum: 5 maart 2020 
 
Geacht college, 
 
De beoogde verkoop van de Dasstraat 69 heeft in Hengelo opschudding veroorzaakt. Door het 
gemeenteraadslid Leo Janssen zijn hierover al verschillende goede vragen gesteld, ook op 4 
maart jl nog. 
 
Als SP willen wij ook aangeven dat dit proces geen goed voorbeeld is van hoe we dit in Hengelo 
willen. 
 
De SP vindt het belangrijk dat bij verkoop iedereen gelijke kansen krijgt om eigendommen van de 
gemeente te verwerven en dat het voor iedereen van tevoren duidelijk is hoe de verkoop en de 
gunning van gemeentelijke eigendommen verloopt. Daarnaast gaat het om gemeentelijk bezit 
waarbij wij het belangrijk vinden dat bij verkoop een zo goed mogelijke prijs wordt verkregen: alle 
geld dat de verkoop opbrengt komt ten slotte weer ten goede aan de gemeenschap.  
 
Ook in het geval van de Dasstraat zijn er meer mensen geweest die in aanmerking hadden willen 
komen voor dit stuk grond met het boerderijtje. Zij hebben geen kans gehad. 
 
 
De SP heeft derhalve nog de volgende vragen: 
 

1. Is het college het met ons eens dat alle belangstellenden die aan gestelde voorwaarden 
willen en kunnen voldoen gelijke kansen moeten krijgen bij de verkoop van grond of 
goederen die eigendom zijn van de gemeente Hengelo? 

2. Is het college bereid een proces af te spreken over hoe de verkoop van grond of 
goederen in Hengelo geregeld gaat worden en dit proces met de raad te delen?   

3. Als dit proces er komt: Hoe gaat de gemeente de verkoopprocedure en de voorwaarden 
die gesteld worden aan potentiele kopers vastleggen en communiceren? 

4. Kan het college aangeven of er overeenkomsten zijn met de eerder aangegeven 
verbeterplannen in de sector fysiek? 
 

Tenslotte als ondersteuning van de vragen van Leo Janssen: 
 
5. Is het college bereid om in het specifieke geval “Dasstraat 69” de raad te informeren over 

de wijze waarop men dit verkoopproces wil gaan doorlopen en welke voorwaarden en 
gunningscriteria er worden gesteld? 

 
Namens de SP-fractie, 
 
 

Marie-José Huis in ‘t Veld 


