
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
PVV Hengelo 
T.a.v. mevrouw P. Nijhuis 
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Noaberschap 3503087  29 november 2022 

Geachte mevrouw Nijhuis, 

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 

Op 25 oktober 2022 heeft u vragen gesteld over noaberschap, noaberplicht en noabers. Met deze 

brief geven wij antwoord op de door u gestelde vragen. 
 

Vraag 1 
Is het college het met PVV Hengelo eens dat je elkaar moet kunnen helpen in geval van nood? 

 
Antwoord vraag 1 

He college is het met u eens dat je elkaar moet helpen in geval van nood.  
 

Vraag 2 
Is het college het met de PVV eens, dat je mensen in de bijstand, die door noabers/ouders 

geholpen worden, met bijvoorbeeld een tas met boodschappen of kleding niet moet korten op de 
uitkering/aanpakken voor fraude. 

 
Antwoord vraag 2 

Wij hebben sinds 2021, vooruitlopend op landelijke regels, een specifieke regel over hoe om te 
gaan met giften bij de Participatiewet (Pw) vastgesteld. Dit naar aanleiding van een situatie van 

een inwoner van de gemeente Wijdemeren. Wij hebben geregeld dat wij bij giften op jaarbasis een 
bedrag van €1200 vrijlaten. Giften tot dit bedrag hoeven inwoners van Hengelo die een Pw 

uitkering ontvangen niet te melden. Giften boven de €1200 per jaar moeten ze wel bij ons melden. 
 

Vraag 3 
Is het college het met de PVV  eens, dat er geen verschil zit in een tas boodschappen ontvangen 

van de voedselbank of van een noaber/oudes? 
 

Antwoord vraag 3 
Wij maken hier geen onderscheid in.  

 
Vraag 4 

Nu er door de energiearmoede steeds vakere een beroep gedaan moet worden op de voedselbank, 
die het steeds moeilijker heeft om voldoende kratten met voedsel te maken, is het college het met 

de PVV eens dat je het noaberschap juist moet prijzen, zodat de voedselbank meer mensen kan 
helpen? 

a. Zo nee, is het college bereid meer geld aan de voedselbank te geven, zodat er minder 
mensen in armoede hoeven te leven? 

 
Antwoord vraag 4 

Wij zijn het met u eens dat je noaberschap juist moet prijzen.   
 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3503087  

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 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


