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Geachte mevrouw Nijhof,
In uw brief van 3 januari 2019 heeft u vragen gesteld over de woonplaats van functionarissen bij
de gemeente Hengelo.
Voorafgaand aan het beantwoorden van uw vragen het volgende. Van alle medewerkers die wij
werven vragen wij inzet voor Hengelo, onafhankelijk van woonplaats en aard van de
werkzaamheden.
Hieronder vindt u onze reactie.
1. Is B&W het ermee eens dat binding met de gemeente Hengelo belangrijk is om bepaalde
werkzaamheden objectief te kunnen uitvoeren, ook al is dit niet bij wet vastgelegd?
Het College vindt binding met onze stad belangrijk maar als met binding bedoeld wordt het wonen
in de gemeente, dan is het College het niet eens met deze stelling.
2. Selecteert B&W bij het vervullen van een vacature voor een beleidsmedewerker op
aanwezige binding met de gemeente Hengelo?
Voor al onze medewerkers (beleidsmedewerkers én alle andere medewerkers) is de woonplaats
geen selectiecriterium.
3. Om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen dien je uit Hengelo te komen. Waarom is
dit geen voorwaarde voor de functie van wethouder of ambtenaar?
Voor het lidmaatschap van de raad is vereist dat men ingezetene is van de gemeente (art. 10 lid 1
Gemeentewet). Het vereiste van ingezetenschap geldt in principe ook voor wethouders, maar
anders dan voor raadsleden is er voor wethouders een ontheffingsmogelijkheid (art. 36a
Gemeentewet).
4a. Klopt het dat als je bijvoorbeeld 30 jaar in Hengelo hebt gewoond en fractievertegenwoordiger
bent en je verhuist naar Borne dat je dan geen fractievertegenwoordiger meer kunt zijn in Hengelo
(mocht dit wenselijk zijn om 4 jaar te volbrengen)?
Het vereiste van ingezetenschap geldt ook voor fractievertegenwoordigers (art. 6b lid 3 Reglement
van Orde voor raad en politieke markt).
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4b. Dit in schril contrast tot het feit dat je voor invloedrijke functies bij de gemeente geen voet in
Hengelo hoeft te hebben gezet. Bent u dat met de PVV eens?
Nee.
5. Waarom wordt er voor functies met verschillende maten gemeten ‘raadslid, wethouder’
aangaande woonplaatsbeleid?
Zie het antwoord op vraag 3.
6. Bent u het met PVV Hengelo eens dat voor de functie van wethouder of voor bepaalde
beleidsfuncties het essentieel is dat je woont of een aanzienlijk aantal jaren hebt gewoond in de
gemeente waar je werkt?
Nee.
7. Wat was de gemeente Hengelo in 2018 kwijt aan reiskosten voor alle ambtenaren die van
buiten Hengelo komen?
Voor regulier en structureel woon-werkverkeer vergoeden wij geen reiskosten.
8. Hoe kijkt de VNG aan tegen het aannemen van ambtenaren van buiten de betreffende
gemeente?
Het is ons niet bekend hoe de VNG hier tegen aan kijkt.
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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