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Geachte heer Janssen,
De ontwikkelingen rond FC Twente en de Academie FC Twente / Heracles zijn voortdurend. Via
raadsbrieven houden we uw gemeenteraad op de hoogte. Hier een kort overzicht van de inhoud
van deze raadsbrieven van de afgelopen twee jaar:
In mei 2019 informeerden we uw raad (zaaknummer 2364596) over de herstructurering van de
lening van de gemeente Enschede aan FC Twente. Daarbij werd door de gemeenteraad van
Enschede geamendeerd besloten dat op korte termijn de FC Twente vrouwen en de
voetbalacademie in zijn geheel diende te verhuizen naar Enschede. Daarnaast dienden er
gesprekken gevoerd te worden over de verhuizing van het eerste elftal naar Enschede. We hebben
ons nadrukkelijk verzet tegen dit amendement.
In oktober 2019 (zaaknummer 2430244) brachten we u op de hoogte van de oprichting van een
nieuwe, zelfstandige voetbalacademie waarin FC Twente en Heracles participeren op gelijkwaardige
basis; de academie FC Twente / Heracles. Daarbij hebben wij aangegeven voor Hengelo een
belangrijke rol te zien in de huisvesting van deze nieuwe academie
In juni 2020 (zaaknummer 3081466) gaven we aan dat we werken aan zowel de korte als de lange
termijn van Sportpark Veldwijk. Er is reeds geïnvesteerd in de renovatie van een kunstgrasveld en
twee natuurgrasvelden. Voor de lange termijn gaan we werken aan een toekomstvisie waarin het
sportpark de potentie beter benut. Hierbij zullen partners als atletiekvereniging MPM en de FBK
Games worden betrokken.
In februari 2021 informeerden we u over de intentieverklaring die de gemeente Hengelo en de
voetbalacademie ondertekenen voor de toekomstige verplaatsing van de volledige academie naar
Hengelo (zaaknummer 3190934). Een voorwaarde vanuit FC Twente, Heracles en de
voetbalacademie is dat het eerste elftal van FC Twente fysiek gescheiden wordt van de zelfstandige
voetbalacademie FC Twente / Heracles. Via de intentieverklaringen wordt afgesproken dat de
beweging van het eerste elftal naar het Diekman enerzijds, en de verplaatsing van de volledige
voetbalacademie naar Hengelo anderzijds, wordt onderzocht.
Onderstaand een antwoord op uw vragen:
1. Citaat Hengeloos college d.d. 13-05-2019 (zaaknr. 2364596) : ……..Deze situatie is wat ons
betreft niet gewijzigd. Wij benadrukken dat dit amendement voortkomt uit de Enschedese
gemeenteraad. Dit is niet de wens van FC Twente geweest. Gezien de actuele ontwikkelingen en
standpunten van zowel FC Twente als het Enschedese college kan er niets anders geconcludeerd
worden dat het Hengelose college een dure foutieve inschatting heeft gemaakt kijkende wat er
toen al speelde tussen de FC Twente en de gemeente Enschede.
Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente.
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Vraag bent u daar mee eens? Zo ja, wat gaat u nu nog doen om de selectie van FC Twente
heren/dames te behouden voor sportpark Hengelo Zo nee, waarom niet?
Zoals aangegeven zijn er sinds mei 2019 verschillende ontwikkelingen geweest. Er is een nieuwe,
zelfstandige voetbalacademie opgericht; de academie FC Twente / Heracles. De wens van de
academie, FC Twente en Heracles is dat deze academie fysiek gescheiden wordt van de
trainingslocatie van het van het eerste elftal van FC Twente. FC Twente is geen beleidspartner en
huurt de accommodatie op basis van kostprijsdekkendheid. We faciliteren binnen de kaders maar
de Gemeente Hengelo beslist niet over de bedrijfsvoering van FC Twente. Wij zetten in op de
toekomstige huisvesting van de gehele academie FC Twente / Heracles. Dit is onderstreept door
middel van de intentieovereenkomst. Over deze ontwikkeling praten wij u op korte termijn bij,
zoals toegezegd medio 2021. Wij delen uw conclusie dus niet dat er een dure foutieve inschatting
zou zijn gemaakt.
2. Citaat Hengeloos college d.d. 13-05-2019 (zaaknr. 2364596): ………Een vertrek van het eerste
elftal en het beloften elftal (jong FC Twente) komt volgens de wethouder van sport van de
gemeente Enschede wat hem betreft vanaf 2027 aan de orde. Daarnaast geeft hij aan dat een
verplaatsing van de volledige voetbalacademie van Hengelo naar het Diekman op zijn vroegst
halverwege 2021 kan plaatsvinden.
Bent u met ondergetekende eens dat het Hengeloos college c.q. wethouder Bruggink, hiermee de
Hengelose gemeenteraad niet correct en onvolledig heeft ingelicht? Zo ja, waarom is de
gemeenteraad niet volledig ingelicht? Wat was daar de reden hiervan? Zo nee, waarom niet? Graag
uitleg hierover. De actuele feitelijkheden spreken namelijk voor zich!
Zoals aan het begin van deze brief vermeld hebben de Hengelose gemeenteraad op gezette tijden
ingelicht over de ontwikkelingen. We hebben ons altijd verzet tegen een volledige verplaatsing van
FC Twente en alle aan FC Twente gelieerde onderdelen naar Enschede. Enschede onderzoekt nu of,
en op welke manier, verplaatsing van het eerste elftal naar het Diekman mogelijk is. Hierbij
worden de lopende verplichtingen met Hengelo meegewogen. Tegelijkertijd onderzoeken wij of, en
hoe een volledige verplaatsing van de voetbalacademie naar Hengelo vormgegeven kan worden.
3. Citaat Hengeloos college d.d. 13-05-2019 (zaaknr 236596) …….’Het college onderhoudt nauwe
contacten met FC Twente om goed geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen binnen de club.
Ook is er contact met de gemeente Enschede en Heracles Almelo, die ook participeert in de
voetbalacademie. FC Twente heeft aangegeven dat er verschillende scenario’s zijn, maar dat de
toekomst in Hengelo het meest voor de hand ligt. Heracles Almelo heeft aangeven dat een
volledige verplaatsing naar Enschede wat hun betreft niet bespreekbaar is’…..’ Deze situatie is wat
ons betreft niet gewijzigd. Wij benadrukken dat dit amendement voortkomt uit de Enschedese
gemeenteraad. Dit is niet de wens van FC Twente. Einde citaat.
Bent u met ondergetekende eens dat het Hengelose college hiermee de Hengelose gemeenteraad
onvolledig en niet naar waarheid heeft geïnformeerd? Zo ja, graag onderbouwing van het niet
correct informeren? Zo nee, waarom niet? Graag uitleg hierover.
De beantwoording van deze vraag is voor een groot deel aan bod gekomen in de beantwoording
van vraag 1 en 2. Het amendement in Enschede stuurt op een verplaatsing van alle onderdelen
van FC Twente naar Enschede. Waaronder de toenmalige jeugdopleiding, de huidige academie FC
Twente / Heracles. Een toekomst van zowel FC Twente als de academie in Enschede lag, en ligt wat
ons betreft nog steeds niet voor de hand.
4. Zie vraag 3: Bent u het met ondergetekende eens dat uitsluitend de blokkade van Heracles
Almelo een definitief vertrek uit Hengelo van de ontmantelde voetbalacademie doorslaggevend is
geweest om gedeeltelijk in Hengelo te blijven? Zo ja, graag uitleg naar de gemeenteraad waarom
het college hiermee ingestemd heeft, ondanks eerder uitlatingen? Zo nee, waarom niet?
De academie FC Twente / Heracles is geen beleidspartner van de gemeente Hengelo en is vrij om
te kiezen waar ze zich willen vestigen. Uiteraard rekening houdend met gemaakte afspraken. De
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voetbalacademie kiest ervoor om een intentieovereenkomst aan te gaan om de hele academie naar
Hengelo te verplaatsen. De beschikbare velden, de centrale en ligging en de aanwezige faciliteiten
zijn onderdelen van deze keuze.
5. Citaat Enschedese sportwethouder d.d. 13-05-2019 (zaaknr 236596) ……..een vertrek van het
eerste elftal en het beloften elftal (jong FC Twente) komt wat hem betreft vanaf 2027 aan de
orde……….
Bent u met ondergetekende eens dat het Enschedese college (sportwethouder) gelet op de recente
ontwikkelingen het Hengelose college schijnbaar niet meer serieus neemt? Zo ja, hoe heeft het
zover kunnen komen? Zo nee, waarom niet?
Wij onderhouden zowel ambtelijk als bestuurlijk goede contacten met de gemeente Enschede op tal
van onderwerpen. Binnen het sportbeleid werken we op basis van een regionale sportvisie samen
aan verschillende thema’s op zoals: inclusief sporten, talentontwikkeling en gezond bewegen. Ook
over de inhoud en uitwerking van het amendement en de intentieverklaringen is contact geweest.
FC Twente en Heracles hebben beide aangegeven de academie FC Twente / Heracles fysiek te
willen scheiden van het eerste elftal. Via de intentieovereenkomsten worden de mogelijkheden
nader uitgewerkt, waarbij de lopende afspraken in ogenschouw genomen moeten worden.

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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