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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

raadsvragen: Extra 
ondersteuning/bijdrage Hengelose 

Oranje Vereniging (HOV) 

3303890  12 oktober 2021 

Geachte heer/mevrouw, 

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 

 

De heer Megelink van LokaalHengelo heeft onderstaande vragen gesteld. Middels deze brief worden 
de vragen beantwoord. 

 
1. Is het college met ondergetekende eens dat de Koningsdag en ‘the night before’ van grote 

economische en toeristische betekenis is voor Hengelo?  
 

Het college deelt de mening dat de viering van Koningsdag en het feest voorafgaand een 
zekere impact hebben in en voor Hengelo. 

  
2. Is het college het met ondergetekende eens dat de Hengelose Koningsdag een mega-event is 

dat behouden dient te blijven voor Hengelo en Beckum? Zo ja, moet er dan geen aanpassing 
komen voor de bijdrage, gezien de bijzondere situatie waarin we nu zitten? 

 
De viering van Koningsdag is bedoeld voor alle Hengeloers en bezoekers, ze wordt jaarlijks 

gevierd. De jaarlijkse subsidie is van structurele aard. Deze is aangevuld met afspraken over 
een toegestane extra (grote) reserve in geval van calamiteiten (ruim € 45.000,-). 

In 2020 en 2021 heeft de Hengelose Oranje Vereniging met de gemeente overlegd over de 
subsidie en de extra mogelijkheden via bijvoorbeeld de door u in het leven geroepen ‘motie 

wederopbloei’. 
Er is geen reden nu al vooruit te lopen op de mogelijke situatie van 2022. De gemeente heeft 

voldoende getoond in te kunnen spelen op eventuele moeilijke situaties die zich hebben voor 
gedaan en nog steeds voordoen ten tijde van de huidige coronapandemie. 

 
3. Is het college het met ondergetekende eens dat door met name de coronaepidemie en de 

stijgende kosten door de jaren heen de HOV financieel zwaar getroffen is? Zo ja, waarom 
heeft u daar in de begroting geen rekening mee gehouden? Zo nee, waarom niet? 

 
Het college is het met u oneens dat de Hengelose Oranje Vereniging financieel zwaar getroffen 

is. De subsidie is verstrekt, de Hengelose Oranje Vereniging heeft voldoende reserve en ze 
heeft onder andere gebruik gemaakt van de middelen van de ‘motie wederopbloei’. 

Voor wat betreft de stijgende kosten, zijn we reeds ruim twee jaar in gesprek met de 
Hengelose Oranje Vereniging om een goed activiteitenplan en dekkingsplan op tijd op tafel te 

krijgen. Corona heeft een zekere rol gespeeld bij de vertraging hiervan. 
 

4. Om Koningsdag voor Hengelo en Beckum in de huidige vorm te kunnen behouden, dient er 
een bijgestelde subsidie door de gemeente verleend te worden. De HOV benodigd minimaal 

een extra bijdrage van 5500 euro om 2022 de organisatie van Hengelo en Beckum rond te 
krijgen. Bent u bereid de HOV hierin tegemoet te komen? Zo nee, waarom niet? 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument


 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3303890  

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 

 
We zijn met het nieuwe bestuur van de Hengelose Oranje Vereniging in gesprek over de editie 

van 2022. Ze heeft een pro forma subsidieverzoek ingediend. Het activiteitenplan en het 
dekkingsplan volgen zo spoedig mogelijk. Wanneer deze binnen zijn wordt het verzoek verder 

in behandeling genomen. Het wordt getoetst aan de Algemene Subsidieverordening en de 
subsidie-uitvoeringsregeling ‘Overige culturele voorzieningen’. Om voor de viering van 

Koningsdag 2022 op basis van niets (plan en begroting zijn nog niet binnen) nu al extra geld 
uit te trekken lijkt voorbarig. 

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

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


