
 

 

 

 

 

Hengelo, 21-10-2021 

 

Wij willen gewoon antwoorden! 

 

Geacht College, 

Op 15 oktober 2021 heeft de raad van u een brief ontvangen met als onderwerp: “raadsvragen 

Businessdistrict Hart van Zuid”. (zaaknummer 3320366) 

U geeft aan dat u op dit moment de besluitvorming aan het voorbereiden bent aangaande de nota 

van uitgangspunten businessdistrict Hart van Zuid.  

U geeft tevens aan dat dit begin 2022 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd en dat er dan 

volop ruimte is om vragen te stellen rondom het besluitvormingstraject. De gestelde raadsvragen 

lopen vooruit op de afhandeling van zienswijzen.  

U acht het niet opportuun om op dit moment al inhoudelijk antwoord te geven op de vragen, dit zou 

vooruitlopen op de afweging die gemaakt moet worden op de zienswijzen die zijn ingediend.  

U wilt de antwoorden meenemen in de besluitvorming van de nota.  

Wij hebben als PvdA zeven vragen gesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat u vraag zes en zeven nog 

niet beantwoord, deze lopen inderdaad wat vooruit op de zaak omdat de nota nog niet naar de raad 

is toegezonden ter besluitvorming.  

(6. Had u als college, toen u het plan aan de raad presenteerde voor de volledigheid niet moeten 

aangeven dat er ook afspraken zijn gemaakt met de investeringsmaatschappij betreffende “de 

toevoeging van een hotelfunctie moet van ongeschikte aard zijn”? 

7. Kunt u zich voorstellen, dat mochten deze uitspraken zijn gedaan dat de gemeenteraad tot een 

ander besluit was gekomen?) 

Echter vraag één tot en met vijf blijft voor ons gewoon staan en daar willen we dan ook binnen de 

normale tijd antwoord op zien. (datum vragen 1-10-2021) 

1. Graag willen we de correspondentie opvragen die er is geweest in 2018 tussen de gemeente 

en de investeringsmaatschappij. 

 



2. Hoe kan het dat de gemeente geen verslag heeft van de planbespreking met Snelder-Zijlstra 

bedrijfsmakelaars wanneer dit gesprek teven bepalend is geweest om deze plannen door te 

zetten? 

 

 

 

3. Waarom is de gemeente niet eerder met het investeringsbedrijf in contact gegaan om de 

nota van uitgangspunten op een vroeg tijdstip aan hen voor te leggen en samen met hen in 

te schatten wat dit voor hen kan betekenen, helemaal als de gemeente een uitspraak heeft 

gedaan als zijnde “de toevoeging moet van ongeschikte aard zijn”? 

 

4. Mocht uit de opgevraagde correspondentie blijken dat deze uitspraken daadwerkelijk zijn 

gedaan welke mogelijkheden zijn er dan nog om de hotelfunctie uit de nota van 

uitganspunten te schrappen? Welke consequenties brengt dat met zich mee? 

 

 

5. Mocht uit de opgevraagde correspondentie blijken dat deze uitspraken daadwerkelijk zijn 

gedaan, hoe kijkt u dan aan tegen het begrip betrouwbare overheid? 

 

Nogmaals het antwoord op vraag zes en zeven kan wat ons betreft nog even wachten alhoewel moet 

worden opgemerkt dat u de raad heeft ingelicht over dit programma van uitgangspunten en toen 

ook vragen zijn gekomen vanuit de PvdA over de hotelfunctie. Het was fijn geweest als we op de 

hoogte waren van de uitspraak: “de toevoeging van een hotelfunctie moet van ongeschikte aard 

zijn”, als dit daadwerkelijk is aangegeven aan de investeringsmaatschappij. 

Echter de antwoorden op vraag één tot en met vijf willen wij graag ontvangen. Ons inziens staat dit 

geen enkele procedure in de weg. 

 

Met vriendelijke groeten 

Marie-José Luttikholt 

Fractievoorzitter PvdA 


