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Geacht college,  
 
 
Op 29 april jl. heeft ondergetekende vragen gesteld over de uitspraak van de rechtbank Overijssel 
over de WOZ waarde van het huis van de familie Beernink wonende aan de Binnenveldweg 12 te 
Hengelo.  
 
Net als ondergetekende heeft de gemeenteraad maar ook burgers van Hengelo behoefte aan 
duidelijkheid. Al in de Middeleeuwen sprak een landsheer of iemand uit de aristocratie, de gewone 
burgers c.q. poorters aan als “goede gemeente”. Hiermee probeerde hij, ondanks het standsverschil, 
de onderlinge betrekking en gemeenschappelijkheid te benadrukken. Het zou goed zijn dat dit ook in 
Hengelo wat meer zou gebeuren te beginnen met de kwestie Beernink. Want je vraagt je als “goede 
gemeente” steeds meer af in wat voor een gemeente leven we? Is er nog wel plaats voor 
rechtvaardigheid en gemeenschappelijkheid of kijken we alleen nog weg? 
 
Met deze nachtmerrie worstelt de familie Beernink zich al meer dan 10 jaar in Hengelo door het 
leven. Slepend van raadsvergaderingen naar hoorzittingen, mediations en wat al niet meer, tot 
rechtbanken aan toe. Snakkend naar enig volksvertegenwoordigend onderzoek om het hun 
aangedane gemeentelijk onrecht terug te kunnen draaien.  
 
De Beerninks worden door college en nagenoeg de gehele gemeenteraad keer op keer 
afgeserveerd en/of er wordt weggekeken. Niet meer serieus genomen en zeg maar, rijp voor 
professionele hulp. Echter na eerdere uitspraken van de rechtbank (WOZ waarde jaren 2014/ 2015) 
is de familie Beernink wederom en onmiskenbaar in het gelijk gesteld. Kortgezegd, op basis van 
bezwaar van de familie Beernink stelde de rechtbank de waarde vast op € 100.000,- (prijs van de 
grond). Feitelijk spreken we hierover een woonwaarde van € 0,-. Hun huis is dus onverkoopbaar 
gezien de woonsituatie!  
 
Concluderend, de gemeente Hengelo handelt aantoonbaar in strijd met de haar opgelegde 
zorgplicht. Gelet op het hoger beroep van de gemeente Hengelo, is een vergelijk met de familie 
Beernink dus (weer) niet aan de orde, zo konden we in de media lezen. De gemeenteraad wordt hier 
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al niet meer over geinformeerd. Derhalve is het aannemelijk dat de gemeente Hengelo de eerdere 
genomen standpunten zal blijven handhaven. Dientengevolge is ondergetekende als 
volksvertegenwoordiger gedwongen voor te sorteren ter bestudering van alle nieuwe en oude 
informatie om het gemeentelijk acteren zowel politiek als juridisch te kunnen toetsen.  
 
Met in achtneming van mijn gestelde schriftelijke vragen d.d. 29-04-2021, dient ondergetekende, om 
een zo compleet dossier te kunnen vormen, vooreerst de onderstaande vragen in. Dit alles in het 
kader van mijn onderzoekplicht om op basis van groeiende nieuwe feiten en omstandigheden tot 
een raadsenquête (waarheidsvinding) te komen. Tevens dient het gevraagde los te moeten worden 
gezien van het hoger beroep daar de bewezen waardedaling direct betrekking heeft tot de 
aanwezigheid van de Toermalijn.  
 
Ondergetekende heeft de volgende vragen: 
 

1. Om een helder/goed en zo breed mogelijk onderzoek te starten doet ondergetekende een 
beroep op Artikel 54 opheffing geheimhouding. Het artikel staat in het reglement van orde 
voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad en de politieke markt van de 
gemeente Hengelo. Zie hiervoor ook de Gemeentewet art 25 lid 3&4, art 55 lid 2&3 of art: 86 
lid 2&3. Bent u bereid om alle zo nodig gevraagde inzage te verlenen? Zo nee, waarom niet? 
Graag onderbouwd uw weigeringsgronden motiveren. Verder verwijst ondergetekende naar 
de uitspraak van de Raad van State 201208167/1/A3 d.d uitspraak 18-09-2013. 
https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@91920/201208167-1-a3/  
                                                                                                                  
Ondergetekende verzoekt u om alle documentatie/gespreksverslagen/notities betreffende de 
Beerninks tijdens voorzittersfractievergaderingen, collegevergaderingen, 
presidiumvergaderingen, ambtelijk overleg, hoorzittingen en mediationgesprekken van de 
afgelopen periode van het geschil (meer dan 10 jaar) aan hem te verstrekken.  

 
2. Mocht u mijn verzoek tot het openbaar maken van de gevraagde stukken/notities etc. 

weigeren, verneem ik graag op welke juridische gronden uw weigeringsgrond is gebaseerd. 
Bij weigering tot het openbaar maken van alle relevante stukken/notities en 
gespreksverslagen over de kwestie de beerninks vraag ik uw beslissing in de gemeenteraad 
te agenderen. De gemeenteraad als hoogste orgaan kan in stemming overgaan om de 
geheimhouding op te heffen dan wel niet te bekrachtigen.  

 
Ondergetekende ziet uw reactie z.s.m. tegemoet 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
Leo Janssen  
Onafhankelijk Raadslid 
Gemeente Hengelo 
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