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Beantwoording raadsvragen 
‘Dreiging extra 
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3094546  21 juli 2020 

Geachte heer Janssen, 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Hierbij treft u de beantwoording van ons college aan naar aanleiding van uw brief van 6 juli jl.  

De antwoorden door ons college zijn cursief gedrukt op uw volgende vragen:  
 

1. Was Hengelo ook één van de ruim honderd gemeenten die aan de bel hebben getrokken bij de 
overheid en VNG? En zo ja, wat was de hoofdreden(en) hiervoor? Zo nee, waarom niet?  

 
Wethouder ten Heuw heeft deze vraag uitvoerig beantwoord in de raadsvergadering van 1 juli jl., 

waarbij u aanwezig was. De gemeente Hengelo is een van de gemeenten die aan de bel heeft 
getrokken.  

 
Wethouder ten Heuw heeft een korte videoboodschap ingesproken, die 2 juli (overleg Tweede 

Kamer over gemeentefinanciën) op het Binnenhof is getoond.  
Ook stonden wij natuurlijk achter de Position paper van de G40 over de financiële verhoudingen.  

Daarnaast hebben we de brief “(On)balans in financiële verhoudingen” gestuurd. Hieronder staat 
de inhoud van deze brief: 

 
De financiële positie van gemeenten staat steeds verder onder druk! Dit was ook al het geval 

voordat de Coronacrisis uitbrak. Wij vragen u met klem er bij het rijk op aan te dringen dat 
gemeenten volledig worden gecompenseerd voor de gevolgen van de Coronacrisis én de 

openstaande rekeningen uit het verleden te vereffenen.  
 

Door de minister van BZK is aangegeven dat gemeenten realistisch gecompenseerd worden voor 
de gevolgen van de Coronacrisis. Daar dient het Rijk onverkort aan gehouden te worden, temeer in 

dezelfde brief ook door het rijk wordt gesteld dat de Coronacrisis leidt tot herprioritering van taken 
bij alle betrokkenen.  

 
Naast realistische compensatie als gevolg van Corona, is het van belang dat de financiële positie 

van gemeenten wordt hersteld om voldoende financiële rijksmiddelen te ontvangen voor zowel de 
bestaande dan wel nieuwe taken die we als gemeente moeten uitvoeren. Door het rijk zal 

structurele compensatie in het sociaal domein moeten worden geboden voor de tekorten in de 
Jeugdzorg en de nadelige effecten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief Wmo. 

Tevens moet de opschalingskorting gemeenten met terugwerkende kracht van tafel.  
 

De herverdeling van het gemeentefonds met ingang van 2022 mag niet leiden tot ontwrichting van 
gemeenten. Ook al zijn de accressen van het gemeentefonds op dit moment voor 2 jaren bevroren 

(2020 en 2021), toch zal er naar aanleiding van de evaluatie van de normeringssystematiek 
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gekeken moeten worden naar een stabieler mechanisme door het nieuwe kabinet, zodat sprake is 
van een stabielere gemeentefondsuitkering voor alle gemeenten.  

Daarnaast dienen heldere afspraken met het rijk rond het Klimaatakkoord te worden gemaakt. Ook 
een mogelijke verruiming van het belastinggebied in de nieuwe kabinetsperiode zal kunnen 

bijdragen aan het herstel van de financiële positie van gemeenten.  
 

Hengelo wil een aantrekkelijke stad blijven met een hoogwaardig voorzieningenniveau. Onze 
oproep richting het rijk is: Geef gemeenten de ruimte om taken als eerste overheid waar te kunnen 

maken. Inhoudelijk, maar ook in financiële zin door voldoende (rijks)middelen beschikbaar te 
stellen. Wij verzoeken u er bij het rijk op aan te dringen de onbalans in de financiële verhoudingen 

weer in balans te brengen met het takenpakket van gemeenten! 
 

2. Als Hengelo ook één van de gemeenten was kunt u dan aangeven als er geen extra steun komt 
waar het geld dan vandaan moet komen? Wordt dan eerst gedacht aan de OZB extra te verhogen 

of gaat u ook andere knoppen gebruiken zoals kijken naar uw eigen organisatie? Graag uitleg 
hierover.  

 
Wij doen er eerst alles aan om extra steun/realistische compensatie van het rijk te ontvangen voor 

bestaande en nieuwe taken dan wel voor de extra kosten en gederfde inkomsten als gevolg van de 
Coronacrisis. We zullen hierbij optrekken met andere gemeenten en de VNG. In de 

raadsvergadering van 1 juli jl. is ook opgeroepen om bij de eigen landelijke politieke partijen aan 
de bel te trekken. Op dit moment is het te voorbarig om naar andere knoppen te kijken. Daarnaast 

hebben we de algemene (buffer)reserve (weerstandsvermogen) in eerste instantie om mogelijke 
risico’s op korte termijn op te vangen.   

 
3. Gezien het kritische en deels schokkende rapport in 2018 van bureau Hauptmeijer en Clotscher 

(HR) over de interne organisatieontwikkeling van de gemeente Hengelo, die onlangs ter 
beschikking is gekomen aan de Gemeenteraad, zou het dan niet logisch zijn om bij tekorten eerst 

eens in uw eigen organisatie te gaan kijken en deze efficiënter en effectiever te maken zodat daar 
op bezuinigd kan worden dan simpelweg verhogen van de lasten aan de burgers? Zo ja, wat heeft 

u gedaan in de afgelopen twee jaar omdat te realiseren? Zo nee, waarom niet? 
 

In de raadsvergadering van 8 juli jl. is door wethouder Bruggink aangegeven dat uw en onze 
organisatie op alle niveaus steeds aan het doorontwikkelen is. Hij heeft hierbij ook diverse 

voorbeelden genoemd. Tevens zijn er al efficiencyslagen gemaakt. O.a. door de invulling van de 
ambtelijke efficiencytaakstelling op basis van het coalitieakkoord, oplopend tot structureel 

€ 840.000 in 2022. De formatie van de gemeentelijke organisatie is gekoppeld aan de taken die we 
uitvoeren. We kijken permanent of we zaken anders, slimmer, beter en efficiënter kunnen 

uitvoeren. Dit is ook noodzakelijk om in te kunnen blijven spelen op de veranderende samenleving 
en de maatschappelijke ontwikkelingen.  

 
Op dit moment zijn we als college niet voornemens om voor te stellen om de OZB extra te 

verhogen in het najaar voor de komende begroting en zullen tot het uiterste gaan bij het rijk om 
voldoende compensatie te krijgen voor zowel bestaande en nieuwe taken dan wel voor de extra 

kosten en gederfde inkomsten als gevolg van de Coronacrisis. 
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Met vriendelijke groet, 

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

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


