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Algemene Beschouwingen geven altijd de mogelijkheid om een aantal zaken in een breder en 
integraal perspectief te bezien. Wat de SP betreft zijn de centrale thema’s in Hengelo de komende 
jaren: 
 
Het sociaal domein 
Duurzaamheid 
De binnenstad  
 
En wat de SP betreft ook wonen 
En natuurlijk willen we met deze thema’s aan de slag vanuit een open houding. 
 
Sociaal domein 
Laten we beginnen met wat te zeggen over ons armoedebeleid. Dit weekend nog een mooie quote in 
de krant: “Als je in Hengelo tot de minima behoort, word je goed geholpen”. Een groot compliment 
aan onze gemeente waar we in staat zijn geweest om ondanks vele opgelegde bezuinigingen vanuit 
Den Haag vanaf 2010 een relatief (ten opzichte van andere gemeenten) goed sociaal beleid in stand 
te houden. Hier mogen we als raad en college trots op zijn: de hele raad heeft dit beleid altijd 
gesteund. 
 
De tekorten in jeugdzorg en WMO lopen ook in Hengelo verder op. Het is een landelijk beeld dat 
gemeenten te weinig geld van de kabinetten Ruute 2 en 3 krijgen om deze zorg te organiseren. Het 
feit dat uit de 2e berap blijkt dat ondanks de ingezette interventies de tekorten in met name de 
jeugdzorg verder oplopen baart ook ons als SP grote zorgen. 
 
De bezuinigingen die we moeten doorvoeren in jeugdzorg en WMO zullen fors zijn. Hier moet heel 
veel gebeuren ook hier weer door keuzes vanuit Den Haag. Laten we de lobby 
richting het Rijk voor een toereikend budget zonder meer voortzetten. Het is heel hard nodig. 
 
Motie Almelo 
 
De noodzaak voor deze lobby bleek ook wel uit het overzicht van de gemeenten die een 
beroep deden op de “Stroppenpot” voor 2016 en 2017. Hengelo hoort bij de top 5 gemeenten met 
het hoogste tekort per inwoner. We kregen vorige week een klein zetje in de rug kregen vanuit Den 
Haag, eenmalig ruim 8M, een quote: “De bijdrage is eenmalig, een structurele oplossing is er nog 
niet” 
 
Laten we blij zijn met dit geld waarmee we de bijdrage die we MINIMAAL van het Rijk willen krijgen 
volgens deze begroting voor de komende 4 jaar hebben ingevuld (we gingen immers uit van 2M euro 
extra per jaar vanuit het Rijk) en we ons kunnen concentreren op de invulling van de opgave die we 
onszelf hebben opgelegd. Dit wordt nog een grote uitdaging. 
Ik neem aan dat het college dit blijft doen?  
 
 
Over de zorg ook een mooi artikel in de krant over een mevrouw die zou willen dat de 
bejaardentehuizen er nog zouden zijn. Het afschaffen hiervan was een grote fout, de gedachte dat 
alles beter is als je zelfstandig kunt wonen is niet correct, misschien dat dit zelfs een negatieve 



uitwerking heeft op het gevoel van eenzaamheid dat velen hebben. In dat kader wil ik hier ook even 
wijzen op een voorstel van Lilian Marijnissen (ondersteund door Hanne Drost, een oud inwoonster 
van Hengelo): we moeten zorgen dat we “Zorgbuurthuizen” krijgen. Plekken waar groepen mensen 
zorg krijgen en waar de schotten tussen Wet Langdurige Zorg, Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
en Zorg Verzekeringswet verdwijnen. Plekken waar niet het wettelijk kader waarin je bent ingedeeld 
je omgeving bepaalt maar gewoon je menselijke waardigheid. Tegelijkertijd zien we bijvoorbeeld dat 
in Woonzorgcomplexen van Welbions die voor een bepaalde doelgroep is gebouwd steeds vaker dat 
deze complexen niet meer gevuld kunnen worden met de doelgroep. Wat ons betreft de werlld op 
zijn kop. Dit zou toch anders moeten kunnen, wat vindt het college? 
 
Ik hoop dat we in Hengelo jeugdzorg en WMO op een dusdanig peil kunnen houden dat onze 
inwoners hiervan ook blijven zeggen: “Als je in Hengelo zorg nodig hebt, word je goed geholpen”. Als 
SP maken we ons daar wel zorgen over. Ook wil ik hier wel benoemd hebben dat de SP eigenlijk van 
mening is dat zorg landelijk geregeld moet worden: inhoudelijk, want het zou toch niet uit mogen 
maken of een kind dat psychiatrische jeugdzorg nodig heeft in Hengelo woont of in bijvoorbeeld 
Noord Groningen. Maar ook financieel: de risico’s zijn dermate groot en de beïnvloedbaarheid is 
soms zo klein dat deze zorg landelijk gefinancierd zou moeten worden. 
Zolang we zorg echter volledig lokaal invullen moeten we ons stinkende best doen om het zo goed 
mogelijk te doen en daarnaast de landelijke overheid blijven wijzen op hun verantwoordelijkheid. 
 
Binnenstad en wonen, werken 
De Binnenstad is voor veel Hengeloërs een thema. Ook voor de SP. Onze binnenstad moet meer 
maar ook anders zijn dan een winkelhart voor Hengelo. We zien gelukkig in en rond de binnenstad nu 
positieve ontwikkelingen: wonen neemt toe, winkels worden omgebouwd en bijvoorbeeld het 
Telgenflat heeft een andere bestemming gekregen. Ten zuiden van het station gebeurt veel, wij zijn 
benieuwd hoe het Industrieplein straks uitpakt en we zijn heel blij met het feit dat de bedrijvigheid 
daar zal blijven nu VDL de werkzaamheden van Siemens overneemt. Dit is essentieel voor Hart van 
Zuid. Laten we niet vergeten dat bv. de nieuwe laan Hart van Zuid zo is aangelegd dat dit bedrijf op 
die plek kan groeien en bloeien. 
 
De binnenstad moet echter meer zijn dan winkelen, wonen en werken. Er moet wat gebeuren, er 
gebeurt al veel en dit college stelt voor om budget te reserveren voor meer activiteiten in de 
binnenstad. Wij hebben er vertrouwen in dat dit budget goed, snel en gericht wordt besteed, Wij zijn 
wel benieuwd hoe het college wil zorgen voor de samenhang in de bestedingen van dit budget en de 
inhoud van de activiteiten. We zien initiatieven (moties en amendementen) rondom Heartgallery en 
hebben begrepen dat er volgende week een gesprek is met organisatoren van de Week van de 
Amateurkunst waarvan de subsidie eindigt. Kan het college aangeven hoe men de samenhang in de 
bestedingen wil borgen en is het mogelijk dat bijvoorbeeld de Week van de Amateurkunst een plek 
krijgt binnen de activiteiten die we in de binnenstad willen laten ontplooien? 
 
De Telgen en het Gebouw van de Raad van Arbeid zijn mooi verbouwd tot appartementen; maar 
hebben wel een geliberaliseerde huur. Hoe staat het echter met de plannen voor meer sociale 
huurwoningen in het centrum? Dit kan wat ons betreft ook buiten Welbions om. Dit ook gezien het 
feit dat beleggers en vastgoedbedrijven niet per definitie ook sociale verhuurders zijn (zie 
bijvoorbeeld ook de ontwikkelingen rondom de Voerman- en Wiegersflat) 
 
De Kabouterhuisjes zijn bewaard en dat is heugelijk nieuws. Datzelfde verwachten wij met uitvoering 
van de motie voor  het deel van de Nijverheid, Mariastraat en omgeving. Uitgangspunt voor de SP 
blijft de minimum voorraad meest betaalbare woningen van 3200 in tact te laten. 
 
  



Duurzaamheid 
We hebben moeite om binnen dit thema focus te leggen. Het college zal ons keuzes moeten 
voorleggen zodat we naar een duurzaam duurzaamheidsbeleid toe gaan. Voor de SP hoort bij 
duurzaamheid in ieder geval Openbaar Vervoer. 
Er is veel beweging op het gebied van de spoorverbindingen in het oostelijke deel van het land, maar 
wij missen daarover het Hengelose geluid in de meerjarenbegroting. En we willen de boot, maar ook 
de trein niet missen. Graag horen we van het college hoe er in Twents verband wordt samengewerkt 
voor betere treinverbindingen met diverse andere regio’s, te weten de regio rond Zwolle en de regio 
Münster. Graag ook een reactie van het college op de geluiden die opgeld doen voor een snellere 
treinverbinding tussen Twente en Groningen en over een snellere treinverbinding Amsterdam 
Berlijn, waarbij in een paar varianten Hengelo als stopplaats geschrapt dreigt te worden. In een 
bericht op treinreiziger.nl wordt vermeld dat ook wordt gekeken of de trein sneller kan via de route 
Arnhem en Duisburg. De huidige trein rijdt via Hengelo en Hannover. Wil het college aangeven hoe 
het zich Twents breed wil maken en meepraat en schaakt op deze diverse borden? 
 
 
Financieel 
8 Miljoen extra. Maar ook: “er zijn nog zoveel wensen”. 
 
De SP is blij met het financieel beleid zoals dit al jaren in Hengelo wordt gehanteerd. We zorgen voor 
een sluitende begroting, een reserve die de risico’s die we lopen kan afdichten en we doen geen 
gekke dingen. 
 
In dat kader vinden we als SP dat we eerst moeten zorgen dat we de onvoorspelbare groei van de 
zorgkosten in de grip moeten krijgen. Zolang dit onvoorspelbaar blijft willen we geen voorschot 
nemen op een mogelijke oplossing van dit oplopende tekort. 
 
Volgend jaar bij de kadernota zullen we bezien of er echt meer geld besteed kan worden aan bv 
duurzaamheid of cultuur. 
 
Naast de zorgkosten zien we in de komende periode als SP ook nog grote risico’s op het gebied van 
onderwijshuisvesting. Dit gaat wellicht ook geld extra kosten (denk aan het Voortgezet Speciaal 
Onderwijs). Ook zijn de kosten voor onderhoud en bouw van onderwijsgebouwen structureel 
toegenomen, onduidelijk is tot nu toe hoeveel dit is. 
Tenslotte zal de veranderende samenstelling van de Hengelose schooljeugd 
40% uitzetting op kosten (of ander percentage?) 
Primair onderwijs… 
 

Blij met sluitende begroting, akkoord met tarieven en akkoord met beleid rondom risicomanagement 

 

 
  


