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Geachte leden van de raad,
Op 14 juli jl. heeft de Rekenkamercommissie Hengelo haar onderzoek ‘Burgerinitiatieven’
aangeboden aan ons college. Een uitvoerig onderzoek met aanbevelingen en conclusies wat inzicht
geeft in hoe we in Hengelo omgaan met participatie van en met inwoners.
Dankwoord
Allereerst danken we als college de Rekenkamer voor haar inspanningen om te komen tot dit
zorgvuldige onderzoek. Dit rapport geeft een breed inzicht in de generieke voorwaarden voor
participatie en wat de ervaringen zijn in Hengelo.
Conclusie
We zijn blij met de conclusie van de Rekenkamer dat we in Hengelo het belang van initiatieven van
inwoners of partijen in de stad erkennen. We geven hen ruimte, mede door een ad-hoc
benadering. Er zijn verschillende positieve ervaringen en voorbeelden van Hengelose initiatieven
beschreven in het rapport. Daarnaast biedt het rapport aanknopingspunten om als gemeente
Hengelo bewuster keuzes te maken in onze rol naar initiatiefnemers. Daarnaast kan een duidelijker
kader gemaakt worden waarbinnen maatwerk en het proces met de initiatiefnemer vormgegeven
wordt. We herkennen dat we op casusniveau goede stappen zetten en er mogelijk meer
duidelijkheid ontstaat voor de initiatiefnemer als er één kader is van waaruit gewerkt wordt.
Participatie vraagt van alle betrokkenen - ambtelijke organisatie, college en gemeenteraad – een
eenduidige houding en soms ook loslaten. Onze houding en gedrag zijn essentieel voor
participatietrajecten, dat herkennen wij. Mede daarom is de ambtelijke organisatie ook met een
organisatieontwikkeling bezig; het ‘Hengelo’s werken’. Op basis hiervan wordt er gewerkt vanuit de
leidende motieven: ‘persoonlijk, betrouwbaar, duidelijk en respectvol’. Dit geeft structuur aan hoe
we met inwoners en partijen in de stad om (willen) gaan. Dit is ook de basis voor participatie en
initiatieven van inwoners of groepen. De nieuwe (ambtelijk) regisseur dienstverlening is hiervoor
aangesteld om deze beweging aan te jagen en te borgen via het ‘Hengelo’s werken’.
Voorstel
De open bestuursstijl is een belangrijk speerpunt van ons als college. Wij willen een moderne
overheid zijn met een open stijl van besturen. Een bestuursstijl waarbij we proactief de
samenwerking opzoeken. Met inwoners, organisaties, ondernemers, en met andere overheden. We
willen elkaar en de Hengelose samenleving versterken en de ruimte geven, elkaar scherp houden
en daadwerkelijk luisteren naar wat alle betrokken partijen zeggen.
Het rapport geeft aanknopingspunten om met u als raad verder te spreken over hoe we participatie
in Hengelo verder willen vormgeven. Participatie is van ons allen. Op 21 september heeft u het
rapport geagendeerd tijdens een politieke markt. Graag gaan we dan met u in gesprek, samen met
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de Rekenkamercommissie. We horen dan ook graag van u als raad welke rol u wilt hebben in het
verder uitwerken van participatie in Hengelo.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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