
 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
CDA 

T.a.v. de heer M. Elferink 
Postbus 18   

7550AA Hengelo  
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen extra 
middelen voor toezicht en 

handhaving  

3241130  31 augustus 2021 

Geachte heer Elferink, 

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 5 mei 2021 ontvingen wij van u raadsvragen (3241130) over de beslissing om geen gebruik te 
maken van de Corona-subsidieregeling van het Rijk om toezicht en handhaving extra te 

ondersteunen.  
 

Vraag: Waarom heeft u geen gebruik gemaakt van de (Corona)subsidieregeling van Het Rijk om 
toezicht en handhaving extra te ondersteunen? 
 

Antwoord: Dit heeft voornamelijk een financiële grondslag. Gebleken is dat de eventuele 
vergoeding van het Rijk €93,31 per dag per (extra) medewerker (max. 120% van het wettelijk 

minimum loon) zou bedragen, terwijl daarbij €240 voor eigen rekening zou komen.  
 

Vraag: Om welk bedrag aan inzet en eigen middelen ten behoeve van cofinanciering ging het? En 
welke mogelijkheden voor dekking van dit bedrag zag u en heeft u overwogen? 

 
Antwoord: Op basis van een concept-plan voor de inzet van extra capaciteit zijn de totale kosten 

ervan begroot op €117.839. Hiervan zou het Rijk eventueel €45.404 vergoeden en zou er een 
tekort van €72.435 resteren.  

 
Vraag: Waarom heeft u niet overwogen aan de raad voor te stellen extra middelen beschikbaar te 

stellen voor gedeeltelijke cofinanciering toen bij de uitwerking van het aanbod van het Rijk bleek 
dat dit nodig was? Kunnen we alsnog een beroep doen op deze subsidieregeling en bent u bereid 

op korte termijn hiervoor een voorstel te doen aan de raad indien dit om financiële redenen 
noodzakelijk is? 

 
Antwoord:  

 De inzet van toezichts- en handhavingsmiddelen werd zowel lokaal als regionaal 
gecoördineerd. Waar eventueel nodig kon er door de Veiligheidsregio aanvullende 

capaciteit worden gefaciliteerd. Door keuzes te maken in toezichts- en 
handhavingsprioriteiten leidde dit niet tot onacceptabele restrisico’s en/of -knelpunten in de 
operationele continuïteit in Hengelo. 

 De subsidieregeling gold uitsluitend voor de periode van 15 december 2020 tot en met 30 
juni 2021. Een aanvraag hiervoor zou op uiterlijk 30 juni 2021 ingediend moeten zijn. Er 

kan derhalve op dit moment geen beroep meer op worden gedaan.    
 

 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument


 

 
 

 
 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3241130  

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 

Met vriendelijke groet, 

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

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


