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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

beantwoording raadsvragen 3392053  5 april 2022 

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 

 

U heeft vragen gesteld naar aanleiding van de open brief aan het College van Hengelo op de 
website van Platform Beeldende Kunst met de titel: “Expositie ‘Onder de aandacht’ helpt Hengelose  

kunstenaars van de regen in de drup”. 
De open brief is gepubliceerd op: Platform Beeldende Kunst (platformbk.nl), zie ook de bijlage bij 

deze beantwoording.  
 

In deze brief beantwoordt college de door fractie- Lokaal Hengelo gestelde vragen.  
Voordat we ingaan op de gestelde vragen, wil het college de raad meenemen in de achtergrond 

van de expositie “Onder de aandacht”.  
Vorig jaar zaten we in een jaar dat zich kenmerkte in continue veranderende mogelijkheden en 

maatregelen vanwege Corona. Activiteiten organiseren in deze periode was voor veel organisaties 
onzeker en veel gebeurde ad hoc, op basis van de kennis van dat moment, zo ook voor de 

Hengelose werkgroep KunstNonStop.  
 

Zij kregen de kans om gebruik te maken van het voormalige V&D pand en om in zeer korte tijd een 
expositie te organiseren, met de bijbehorende risico’s van nieuwe beperkende maatregelen. 

Ondanks onzekerheden, hebben zij toch de kans aangegrepen om de expositie “onder aandacht” te 
organiseren. 

  
Het werd een zeer goed bezochte en gewaarde expositie waar ongeveer 90 kunstenaars hebben 

kunnen exposeren.  
Als gemeente waren we positief over het initiatief en hebben om hen te ondersteunen vanuit de 

subsidieregeling versterking en vernieuwing, conform de voorwaarden van de regeling, een 
bijdrage gedaan zodat de activiteit uitgevoerd kon worden.  

 
1. Hoe kijkt het College aan tegen de inhoud van de open brief op de website van Platform 

Beeldende Kunst? 
Is het College het eens met de gestelde punten?  

i) Zo ja, graag uitleg en hoe een en ander gecorrigeerd zal worden, 
ii) Zo nee, graag uitleg waarom niet? 

 
Antwoord 

Het college onderschrijft de Fair Practice Code. De verantwoordelijkheid van het college beperkt 
zich tot het beoordelen van de subsidieaanvraag, het verstrekken van de subsidie en het 

controleren op juiste besteding van de publieke gelden bij vaststelling, zoals dat bij alle subsidies 
gebeurt. In dit specifieke geval was er sprake van een al gestarte activiteit zonder financiering, 

normaliter kan dan geen aanvraag meer worden ingediend. Er is voor Hengelose werkgroep 
KunstNonStop een uitzondering gemaakt voor wat betreft de mogelijkheid tot het indienen van een 

https://www.platformbk.nl/expositie-onder-de-aandacht-helpt-hengelose-kunstenaars-van-de-regen-in-de-drup/
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aanvraag en is in de beoordeling haast gemaakt, zodat de activiteit kon doorgaan. Het college zag 
in deze activiteit een meerwaarde voor de Hengelose inwoners, binnenstad en kunstenaars.  

 
2. Vind het college dat de Organisatie Platform Beeldende Kunst en een Hengeloos lid recht 

gedaan is met beantwoording van hun vragen?  
 

Antwoord 
Het college is van mening dat met de beantwoording van de eerste brief, maar ook in het gesprek 

met het betreffende Hengeloos lid voorafgaand aan de correspondentie, recht is gedaan aan de 
beantwoording van de vragen over de gang van zaken rondom de expositie van KunstNonStop, 

werkgroep Hengelo. 
 

3. Is het College het met Lokaal Hengelo eens dat wanneer een inwoner samen met een 
professionele organisatie inhoudelijke vragen stelt, dat het College in het kader van een 

“open bestuursstijl” een inhoudelijke beantwoorde brief terug dient te sturen? 
 

Antwoord 
De open brief is naar aanleiding van eerdere gesprekken en correspondentie. Het college erkent 

dat de beantwoording van de eerste brief niet op iedere vraag afzonderlijk is in gegaan, maar wel 
in het verhaal aan bod is gekomen.  

 
4. Is het College bereid om met Organisatie Platform Beeldende Kunst en een Hengeloos lid in 

gesprek te gaan om dit alsnog zorgvuldig op te lossen? 
 

Antwoord 
Het college is te allen tijde bereid met organisaties en inwoners in gesprek te gaan. Met het 

Hengeloos lid heeft in een eerder stadium een gesprek plaats gevonden.  
 

 
Met vriendelijke groet, 

 
 

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

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

 
 

 
 

 
Bijlage 1: afschrift publicatie open brief Platform Beeldende Kunst. 


