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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Antwoord vragen ontheffing 
Metropool 

3134946  20 oktober 2020 

Geachte mevrouw Nijhuis, 

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 

 

Op 3 oktober ontvingen wij van PVV Hengelo enkele vragen naar aanleiding van de verleende 
ontheffing voor poppodium Metropool. Met dit bericht ontvangt u onze antwoorden.  

 
1. Hoe is het besluit tot stand gekomen om deze ontheffing voor het Metropool af te 

geven?  

De voorzitter van de Veiligheidsregio Twente (VRT) heeft de bevoegdheid om een ontheffing te 

verlenen voor gebouwen van ‘groot belang voor de regio’. Deze ontheffingsmogelijkheid is een 

systematiek waarbij voor elk gebouw in Twente een aanvraag kan worden ingediend bij de 

voorzitter van de VRT. De minister van VWS heeft de voorzitter de opdracht gegeven terughoudend 

met deze ontheffingsmogelijkheid om te gaan. Daarom is een beleidsregel vastgesteld waarin de 

criteria zijn vastgelegd waar elke aanvraag aan wordt getoetst. De beleidsregel is te vinden via 

https://www.vrtwente.nl/media/351745/beleidsregels-ontheffing-gebouwen-groot-belang-voor-de-

regio.pdf.  Volledigheidshalve delen wij hierbij de cumulatieve criteria waaraan elke aanvraag is 

getoetst: 

- Unieke en essentiële regionale functie 

- Onomkeerbare disproportionele gevolgen dreigen bij het uitblijven van de ontheffing 

- Ruimte waar aantoonbaar verantwoord meer dan 30 personen kunnen worden geaccommodeerd 

- Er wordt aantoonbaar voldaan aan de COVID-19 maatregelen. 

Op basis hiervan heeft Metropool een aanvraag gedaan waarbij door de voorzitter VRT is 
beoordeeld dat het poppodium aan de genoemde voorwaarden voldoet. 

 
Inmiddels is bekend dat met de aankondiging van de nieuwe coronamaatregelen door het kabinet 

(op 19 oktober jl.) de mogelijkheid voor ontheffing voor gebouwen van groot belang per 20 
oktober is komen ter vervallen. 

 
2. Is het college, samen met de veiligheidsregio van mening dat corona niet besmettelijk 

is, als het gaat om een cultureel gesubsidieerde instelling? Zo nee, waarom niet? Zo 

ja, waarom is deze ontheffing dan verleend? 

Het college beschikt niet zelf over de expertise om afwegingen te maken over de besmettelijkheid 

van het coronavirus in verschillende situaties, maar laat zich hierin leiden door de expertise van 

het RIVM en de richtlijnen van de overheid die daarop zijn gebaseerd. De VRT gaat over de 

verleende ontheffingen. Metropool krijgt ontheffing van de VRT voor twee zalen, omdat ze 

aantoonbaar ‘een gebouw van groot belang’ worden gevonden.  Ze zijn erkend als onderdeel van 

de cruciale regionale culturele infrastructuur.  Daarnaast voldoet Metropool aan alle in de 

beantwoording van vraag 1 genoemde criteria.  

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.vrtwente.nl_media_351745_beleidsregels-2Dontheffing-2Dgebouwen-2Dgroot-2Dbelang-2Dvoor-2Dde-2Dregio.pdf&d=DwMF-g&c=Y5oceJ_eODkiNjlYb5_EBQ&r=fdPrWHGwj8H5XKCv2WI5aYrLP1MrftTx-f0o-ZoGgRM&m=LrLZ-HAInSEME1ijORFxV9AbvxE_Nz-56-f0CHLq7Ic&s=PJh-Lr9k_NC0wYaSDdGVy7pPdJTBybPJz-ks978ZE-w&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.vrtwente.nl_media_351745_beleidsregels-2Dontheffing-2Dgebouwen-2Dgroot-2Dbelang-2Dvoor-2Dde-2Dregio.pdf&d=DwMF-g&c=Y5oceJ_eODkiNjlYb5_EBQ&r=fdPrWHGwj8H5XKCv2WI5aYrLP1MrftTx-f0o-ZoGgRM&m=LrLZ-HAInSEME1ijORFxV9AbvxE_Nz-56-f0CHLq7Ic&s=PJh-Lr9k_NC0wYaSDdGVy7pPdJTBybPJz-ks978ZE-w&e=
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3. Hoe gaat het college dit de horecaondernemers uitleggen? 

Dit besluit, en dus ook de uitleg, valt onder de bevoegdheid van de VRT. De 

ontheffingsmogelijkheid geldt specifiek voor ‘gebouwen van groot belang’.   

 

In de Coronarapportage heeft het College aangegeven hoe ze de afgelopen periode inwoners, 

organisaties, ondernemers en partners daar waar mogelijk heeft ondersteund en blijft 

ondersteunen. De horeca is daar onderdeel van. U heeft deze rapportage besproken in de politieke 

markt van dinsdag 6 oktober. 

 

4. Is het college ervan op de hoogte dat er geen jaarverslagen op de website van het 

Metropool staan? (de link werkt niet). Zo ja, waarom wordt hier niets aan gedaan? Zo 

nee, gaat het college ervoor zorgen dat de jaarverslagen openbaar komen te staan?  

Op de website van Metropool is op deze pagina https://metropool.nl/over-metropool/raad-van-

toezicht/ de link naar het meeste actuele jaarverslag te vinden: 

https://anbi.federatiecultuur.nl/organisatie/vnpf/metropool/. Het is niet de verantwoordelijkheid 

van het College om jaarverslagen van gesubsidieerde instellingen openbaar te maken; daar zijn de 

instellingen zelf verantwoordelijk voor. 

 

5. Het is PVV Hengelo, na herhaaldelijke verzoeken tot nu toe niet gelukt om de 

jaarverslagen op te vragen en in te zien. Is het college het met PVV Hengelo eens dat 

dit de nodige vragen oproept van een stichting die op subsidie lijkt te draaien?  

Zoals in het antwoord van vraag 4 gesteld is het is niet de verantwoordelijkheid van het College 

om jaarverslagen van gesubsidieerde instellingen openbaar te publiceren. Bij de jaarlijkse 

subsidieaanvraag overlegt Metropool een jaarplan en –begroting en bij de subsidievaststelling 

wordt conform de subsidieverplichtingen het relevante jaarverslag aan de gemeente gezonden. Op 

basis van de Wet openbaarheid van bestuur kunnen de documenten die een bestuurlijke 

aangelegenheid betreffen desgewenst worden opgevraagd.  

 

Wij vertrouwen erop dat met deze brief uw vragen zijn beantwoord. 

 
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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