
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Lid Janssen 
T.a.v. de heer L.F.M. Janssen 
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen 
inzake feitenonderzoek 

Binnenveldweg 12 

3241075  22 juni 2021 

Geachte heer Janssen, 

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 4 mei jongstleden hebt u raadsvragen gesteld met betrekking tot een uitspraak van de 
rechtbank inzake de WOZ waardebepaling van het perceel Binnenveldweg 12. Wij hebben uw 

vragen voorzien van een reactie. 
 

Vraag 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. 
 

Beantwoording vraag 1. 
Artikel 54 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de 

raad en de politieke markt van de gemeente Hengelo (hierna: regelement van orde) heeft 
betrekking op artikel 51 van het Regelement van orde. Het gaat hierbij uitsluitend over een 

besloten raadsvergadering of besloten sessies in de Politieke Markt. Met betrekking tot voornoemd 
onderwerp zijn geen besloten sessies gehouden in een raadsvergadering of politieke markt. Van 

het opheffen van geheimhouding is dan ook geen sprake. Overigens is het aan de raad om te 
besluiten om geheimhouding op te heffen en niet het college.  

 
U merkt op de informatie te willen gebruiken voor een onderzoek. Door een commissie bestaande 

uit raadsleden is in 2015 onderzoek gedaan naar de vestiging van De Toermalijn op de huidige 
locatie. In dit uitvoerige onderzoek is gebruik gemaakt van een veelvoud aan bronnen. Het rapport 

dat is opgeleverd is aan u verstrekt. Overigens bevreemdt het ons, gezien het vorenstaande, dat u 
als individueel raadslid voornemens bent om nogmaals onderzoek uit te voeren. 

 
Wanneer u aanvullend op het onderzoeksrapport nog informatie wenst te ontvangen zien wij een 

verzoek hiertoe tegemoet. Het moet hierbij, juist gezien de door u aangehaalde periode van meer 
dan 10 jaar, wel gaan om een duidelijke vraag, zoekterm, en de jaartallen die het betreft. Ten 

slotte merken wij op dat u als raadslid de afsprakenlijst van het presidium zelf kunt inzien en 
doorzoeken. 
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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 

Vraag 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 

Binnenveldweg 12vraag 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.  
 

Antwoord vraag 2. 
Zie beantwoording vraag 1. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


