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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadvragen over de procedure 
verkoop voormalige oude Stork-

bieb 

3267239  13 juli 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 29 juni jongstleden heeft u vragen gesteld over de verkoopprocedure van de voormalige 
fabrieksbibliotheek C.T. Stork aan de Vondelstraat 2-14. Hieronder geven wij antwoord op uw 

vragen.  
 

Vraag 1: 
Bent u het met ondergetekende eens dat de brief welke u einde december 2020 naar de 

raad hebt gestuurd, gezien moest worden als informerend en dat de raad daarbij buiten 
spel staat? Zo ja, waarom heeft u gezien de toen al bestaande signalen van bezwaren 

over de verkoop geen discussie in de Politieke Markt hierover voorgesteld? Zo nee, 
waarom niet?  

 
Antwoord: 

Hier is het college het niet mee eens. Alle raadsleden hebben de mogelijkheid gehad om te 
reageren op de (informerende) brief. Dit is niet gebeurd en dus gaat het college er van uit dat de 

raad geen opmerkingen heeft (gehad) op de voorgenomen verkoopprocedure. Aanvullend wil het 
college vermelden dat ook de raadsleden zelf een schriftelijk verzoek kunnen doen tot het 

agenderen/ toevoegen van een onderwerp te behandelen tijdens een politieke markt. Ook dit is 
niet gebeurd.  

 
Vraag 2: 

Hoe kijkt het college tegen de gehouden petitie, voor behoud van het cultuurhistorische 
gebouw met een maatschappelijke functie, aan en als dat positief is waarom heeft u 

deze dan naast u neergelegd? Is dit college überhaupt wel bereid om te luisteren naar 
haar inwoners? Zo ja, waarom nu niet? Zo nee, waarom niet?  

 
Antwoord: 

De gemeenteraad heeft tegen de ingediende moties, van 23 juni jongstleden, gestemd. Aangezien 
het college de besluiten van de gemeenteraad uitvoert, zal het college ook dit besluit honoreren.  

 
Vraag 3: 

Bent u bereid om met projectontwikkelaar Van Wijnen om de tafel te gaan zitten om toch 
te kijken of de historische vergissing teruggedraaid kan worden en door bijvoorbeeld 

Van Wijnen een alternatief aan te bieden (gebouw Marskant)? Zo nee, waarom niet?  
 

Antwoord: 
Zie antwoord vraag 2.  
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Vraag 4: 
Heeft het college de suggestie, gedaan in de Politiek Markt, van de Erfgoedcommissie 

nog besproken en heeft u deze nog overwogen op te volgen? Zo ja, waarom is dat niet 
gebeurt? Zo nee, waarom niet?  

 
Antwoord: 

Zie antwoord vraag 1. Zowel een lid van de erfgoedcommissie als een adviseur monumentenzorg, 
archeologie en welstand waren onderdeel van het beoordelingsteam. Derhalve onderstrepen deze 

disciplines, in positieve zin, het doorlopen proces en de uitslag. 
 

Vraag 5: 
Er is een verkoopprocedure beschreven in de gestuurde brief aan de raad. Hiervoor is er 

ook een soort ‘beoordelingsteam’ in het leven geroepen. In de brief aan het college geeft 
u aan dat bij de gunning een plan zwaarder weegt dan de prijs. Toch is de selectie en 

gunning via een Makelaar (Euverman Bedrijfsmakelaars) gelopen. Kunt u uitleggen hoe 
het één en ander (proces van beoordeling) is verlopen? Is er beslist bij meerderheid van 

stemmen, waren er andere criteria? Zijn er verslagen gemaakt en/of een voorstel 
gemaakt over deze beslissing? Zo ja, graag deze toesturen (ga er vanuit dat 

ondergetekende geen WOB verzoek hoeft te doen). Het beoordelingsteam bestond uit:  

➢ Vertegenwoordiger maatschappelijke ontwikkelingen;  

➢ Adviseur monumentenzorg, archeologie, welstand;  

➢ Lid erfgoedcommissie (extern);  

➢ Vertegenwoordiger vergunningen;  

➢ Stedenbouwkundige;  

➢ Woningbouwregisseur;  

➢ Portefeuillemanager Vastgoed;  

➢ Marktdeskundige;  

➢ Stadsdeelregisseur  

 

➢ Graag hun namen en wat hun rol is geweest in dit proces.  

 

Antwoord: 
Vanwege de coronaperikelen hebben de overleggen (voornamelijk) digitaal plaatsgevonden. Van 

deze overleggen zijn geen notities/ verslagen gemaakt.  
 

Het college heeft, in overleg met alle disciplines, het selectiedocument opgesteld en de kaders 
vastgesteld. Deze kaders waren voor aanvang van de verkoop duidelijk en (digitaal) inzichtelijk 

gemaakt. De verkopend makelaar heeft dat vervolgens uitgevoerd. Zodoende heeft iedereen over 
dezelfde informatie beschikt.  

 
Bij de beoordeling van de plannen zijn in de selectiefase de 5 overgebleven inschrijvers gekozen op 

basis van consensus door de verschillende disciplines. Bij de beoordeling van de laatste (gunnings) 
fase is de winnaar tot stand gekomen door het geven van individuele cijfers voor elk plan, door de 

verschillende disciplines. Hierbij was de stedenbouwkundige actief betrokken en heeft hij/ zij ook 
geadviseerd, maar vanwege omstandigheden heeft hij/zij zelf niet de uiteindelijke beoordeling 

ingevuld. Derhalve is de uiteindelijke beoordeling een (gewogen) gemiddelde van de individuele 
scores. Het college is bereid de individuele scores te overleggen (zie bijlage). Vanwege de 

persoonlijke beleidsopvatting zijn de namen van de individuele leden niet te herleiden naar hun 
score. De namen van de individuele leden maken wij niet openbaar. De leden werken onder de 

verantwoordelijkheid van het college en individuele leden vertegenwoordigen een discipline en 
derhalve zijn de namen niet relevant. Wel is er gekozen om 1 aanspreekpunt aan te stellen ten 

behoeve van (mondelinge) vragen. Dit is mevrouw K. Boerrigter.  
 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
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Met vriendelijke groet, 

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

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

 
 

Bijlagen: 1 
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