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Geachte heer Janssen,
Bij brief van 7 april 2021 heeft u het college schriftelijke vervolgvragen gesteld over
verkiezingsposters. Deze vragen zijn deels een herhaling van de mondelinge vragen uit de raad
van 31 maart 2021, waarin in uw vragen zijn beantwoord. Hieronder beantwoorden wij uw
schriftelijke vragen.
Vraag:
1. Bent u het met ondergetekende eens dat posters en ander campagnemateriaal wat niet volgens
de door de gemeente Hengelo opgestelde regels wordt geplaatst in de openbare ruimte, moet
worden verwijderd? Zo ja, wat wordt er gedaan om de onbeschaamde manier van campagne
voeren door o.a. de SP tegen te gaan? Zo nee, waarom niet? Graag uitleg.
Antwoord:
Wij betreuren het wanneer politieke partijen zich niet aan de spelregels houden. Er zijn bij de
recente Tweede Kamer verkiezingen door diverse (landelijk en lokaal actieve) politieke partijen
uitingen gedaan buiten de binnen Hengelo afgesproken kaders. Deels is dit gebeurd op
gemeentelijk bezit en deels is daarbij gebruik gemaakt van privaat bezit. Er wordt zoals tijdens de
raadsvergadering mondeling aangegeven niet actief ingezet op het verwijderen van
(verkiezings)posters.
Vraag:
2. Als u de vorige vraag met nee hebt beantwoord is dat dan een vrijbrief voor andere politieke
partijen om zonder dat daar op gehandhaafd wordt, ook af te kunnen wijken van de bestaande
spelregels? Zo ja, wilt u dan de bestaande spelregels intrekken? Zo nee, waarom niet? Graag
uitleg.
Antwoord:
Gezien de beschikbare capaciteit wordt voor de inzet van toezicht en handhaving gebruik gemaakt
van het piepsysteem. Bij signalen wordt onderzoek ingesteld en vervolgens (mogelijk) opgetreden.
In dit geval zijn geen signalen, bestaande uit klachten of handhavingsverzoeken, binnengekomen.
Ook is niemand op heterdaad betrapt bij het plakken van posters. Er is dus ook niet opgetreden. In
de door de raad vastgestelde beleidsbegroting 2021 – 2024 is ook opgenomen dat we toezicht en
handhaving blijven uitvoeren op basis van het ‘piep-systeem’ en een risicoafweging. Het is aan de
raad om te besluiten over de spelregels en deze desgewenst aan te passen.
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Vraag:
3. U heeft als college aangegeven dat er niet gehandhaafd is omdat de handhavers al druk zijn met
de coronapandemie. Wat betekenend dat voor andere zaken waarop gehandhaafd moet worden?
Komen mee taken van de handhavers in de knel en zo ja welke zijn dat dan en geeft dat
problemen?
Antwoord:
Bij brief van 15 december 2020 heeft de raad het uitvoeringsprogramma VTH ontvangen. In dit
uitvoeringsprogramma geven we per product voor 2021 een overzicht van de activiteiten en
prioriteiten alsmede de bijbehorende capaciteit en de inzet daarvan binnen de sector Fysiek. Indien
wij – door Corona – onverhoopt geen uitvoering kunnen geven aan dit plan, dan komen wij daar bij
de reguliere P&C-cyclus op terug. Op 13 januari 2021 heeft de raad het integrale veiligheidsbeleid
2021 – 2024 vastgesteld. Ook binnen die kaders wordt geopereerd.
Vraag:
4. Bent u alsnog bereid om het bestuur en fractie van de SP aan te spreken op hun onbeschaamde
manier van campagne voeren en zo ja, wilt u dat dan meedelen in de Gemeenteraad?
Antwoord:
Nee niet specifiek, er hebben diverse landelijk en lokaal actieve politieke partijen buiten de
afgesproken spelregels gehandeld. Het is niet opportuun er daar een van uit te zonderen om die
aan te spreken en de anderen niet.

Wij vertrouwen er op u hiermee van dienst te zijn geweest.
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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