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Geachte leden van de SP-fractie,
Uw fractie heeft ons een vraag gesteld over het proces met betrekking tot de notitie Wonen en
Zorg. Deze notitie is eind vorig jaar door ons vastgesteld.
In september 2019 hebben we tijdens een beeldvormende politieke markt met elkaar gesproken
over de notitie Wonen en Zorg. Gelet op de vele vragen die de raad tijdens deze bijeenkomst had
over de notitie, had uw fractie graag gezien dat we nogmaals bijeen waren gekomen om met
elkaar te spreken over de notitie tijdens een door de raad georganiseerde politieke markt. U geeft
daarbij aan dat u het onderwerp erg belangrijk vindt. Daarin vinden wij elkaar.
Hieronder treft u het antwoord aan van het college op uw vraag met betrekking tot de notitie
Wonen en Zorg.
Vraag
Waarom heeft het college besloten om deze belangrijke notitie niet opnieuw aan de gemeenteraad
voor te leggen?
Antwoord op uw vraag
Tijdens de politieke markt in september van het vorige jaar, heeft de wethouder aangegeven dat
het vaststellen van de notitie een collegebevoegdheid is. De politieke markt was dan ook een
beeldvormende en geen oordeelsvormende politieke markt. Al uw vragen en opmerkingen gemaakt
tijdens de politieke markt, zijn in de notitie zelf verwerkt en/of beantwoord in een bij de notitie
bijgevoegde bijlage. Deze aanpaste versie van de notitie Wonen en Zorg heeft het college, zoals
hierboven is aangegeven, in december 2019 vastgesteld.
Zoals u weet zijn in de notitie slechts de opgaven benoemd, zoals die uit gesprekken met partijen
in het veld zijn opgetekend. In de bespreking in de politieke markt van september 2019 kwamen
weliswaar veel vragen naar voren, maar een wezenlijk verschil van mening over de geformuleerde
opgaven was er in onze beleving niet. De openstaande vragen hebben wij, zoals toegezegd, in de
brief van 28 november en bijgevoegde bijlage (zaaknummer 2449106) beantwoord.
Omdat wij daarnaast naar ons idee met de aangepaste notitie recht hebben gedaan aan de
ontvangen input vanuit de raad, hebben wij geen aanleiding gezien die notitie opnieuw ter
behandeling in een politieke markt aan de gemeenteraad voor te leggen
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Uit de notitie Wonen en Zorg kunt u opmaken dat deze notitie met opgaven moet worden gezien
als de start van een proces, waarin partijen gezamenlijk tot concretisering van concrete initiatieven
en afspraken komen.
Op 12 december 2019 is tijdens een bestuurlijk overleg met diverse stakeholders daarvoor een
start gemaakt. Voor de zomer staat er inmiddels een nieuw bestuurlijk overleg gepland over de
opgaven in de notitie wonen en zorg. Ondertussen wordt er door diverse partners en op
verschillend niveau gewerkt aan de (uitwerking van de) opgaven. Naar aanleiding daarvan zullen
wij u nader informeren en hierover desgewenst met u in gesprek gaan in een politieke markt.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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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