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: outside ambtenaren bepalen beleid

Geacht college,
PVV Hengelo verwijst naar het artikel in de Tubantia van 03 januari dit jaar, ‘Meer dan de helft
ambtenaren niet afkomstig uit Hengelo: ‘Waar ligt de Hasseler Es?’
(https://www.tubantia.nl/hengelo/meer-dan-de-helft-ambtenaren-niet-afkomstig-uit-hengelo-waarligt-de-hasseler-es~a6574740/)
Outside ambtenaren en wethouders missen het “mijn stad” gevoel, want dat kun je alleen hebben
als je er leeft en woont. PVV Hengelo betreurt te lezen dat de helft van de ambtenaren niet uit
Hengelo komt. Dat is niet goed voor Hengelo. De PVV heeft de volgende vragen:
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?
2. Selecteert B&W bij het vervullen van een vacature voor een beleidsmedewerker op
aanwezige binding met de gemeente Hengelo?
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?
4. Klopt het dat als je bijvoorbeeld 30 jaar in Hengelo hebt gewoond en
fractievertegenwoordiger bent en je verhuisd naar Borne dat je dan geen
fractievertegenwoordiger meer kunt zijn in Hengelo (mocht dit wenselijk zijn om 4 jaar te
volbrengen)?
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?
5. Waarom wordt er voor functies met verschillende maten gemeten ‘raadslid, wethouder’
aangaande woonplaatsbeleid?
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?
7. Wat was de gemeente Hengelo in 2018 kwijt aan reiskosten voor alle ambtenaren die van
buiten Hengelo komen?
8. Hoe kijkt de VNG aan tegen het aannemen van ambtenaren van buiten de betreffende
gemeente?
In afwachting op de antwoorden van deze vragen,
Met vriendelijke groet,
Mireille van den Enk
Fractievertegenwoordiger PVV Hengelo
Jeanet Nijhof
Fractievoorzitter PVV Hengelo

