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V E R S L A G 
 

van de extra vergadering van de commissie Bestuurszaken, 
gehouden op donderdag 16 februari 2006, 

te 17.45 uur. 
 ======== 
 
Voorzitter is: de heer P.G. Rutgers. 
Griffier is:  de heer J. Cozijnsen. 
 
Aanwezig de raadsleden: mevrouw J.M.J. Doornbos-Geerdink, W. Dragt, H. Elyo, mevrouw M.G. 
Heidkamp, W.L.M. van den Heuvel, mevrouw M.A. ten Heuw, mevrouw J.H. ter Hofte-Visser, W. 
Jager, W.A. Joosten, G. Knegt, J. Kruiskamp, W. Miedema, K. Mulder, W. Mulder, A.F. Noest, A. 
Otten, K. de Roo, J.E.H.M. Rouwet, P.G. Rutgers, L. Schoonhoven en P. Straub. 
 
Voorts aanwezig: de burgemeester, de heer Kerkchaert, de wethouders Ter Ellen, Kok, Nijhof, 
Otten en Weber en de ambtelijke medewerkers mevrouw A. Kristen, L. Harms, H. Meyvis, R. 
Haakmeester, W. Licht, J. van de Maat, R. Molenkamp, R. Plomp, G. Jilleba en J. de Boer. 
 
 
1. Opening en mededelingen. 
 

De voorzitter opent de vergadering en 
spreekt als volgt: 

Dames en heren! Ik heet u van harte 
welkom bij deze ingelaste vergadering van de 
commissie Bestuurszaken. U hebt gisteren of 
eergisteren de collegestukken inzake Prowi 
thuisgestuurd gekregen. Het college legt een 
concept-raadsvoorstel voor ter bespreking, 
plus diverse bijlagen, waaronder de rechter-
lijke uitspraak zoals die op de website van de 
rechtbank is verschenen.  

Deze extra vergadering zal eindigen om 
uiterlijk 19.45 uur, in verband met andere 
vergaderingen en verplichtingen. 

Ik stel voor dat de burgemeester en 
vervolgens wethouder Kok een toelichting 
geven op de stukken en dat daarna de 
commissie de gelegenheid krijgt om vragen 
te stellen. Vervolgens kan het college op de 
vragen antwoorden en kunnen er afspraken 
over de verdere procedure gemaakt worden. 
Er heeft zich voorts nog een inspreker 
gemeld. Ik stel voor hem het woord te geven 
na de door de burgemeester en wethouder 
Kok gegeven toelichting. Wij hopen dat wij 
een en ander binnen de ons gegeven tijd 
kunnen afronden. 

Ik stel vast dat de commissie zich kan 
vinden in de door mij voorgestelde 
procedure. 

 
De voorzitter stelt daarop aan de 

orde: 
 

2. Prowi-dossier. 
 

De heer Kerckhaert (burgemeester): 
Voorzitter! Vanuit het college willen wij graag 
in het openbaar verantwoording afleggen aan 
de raad en de stukken nog eens toelichten.  

De zaak-Prowi is goed afgelopen. Door 
de wethouder en de ambtenaar zijn geen 
strafbare feiten begaan. Wij willen natuurlijk 
wel met de gemeenteraad lessen trekken en 
maatregelen nemen. 

Het lijkt mij belangrijk om achteraf, nu 
wij op het eind een duidelijk beeld hebben 
van de zaak, deze nog eens voor de raad te 
duiden.  

De hoofdverdachte L. heeft de boel 
opgelicht. Die heeft een crimineel plan 
uitgevoerd, dat hij al bedacht had voordat de 
gemeente überhaupt in beeld kwam - dus al 
voor 2002. De uitspraak van de rechter is 
daarin duidelijk. De heer L. heeft de curator 
en de fiscus opgelicht.  

Het Openbaar Ministerie heeft willen 
bewijzen, omdat het daar aanwijzingen voor 
had, dat er in deze zaak vanaf het begin een 
samenspanning was van vijf mensen, 
namelijk de heer L., de hoofdverdachte, zijn 
advocaat, zijn accountant, de wethouder en 
een ambtenaar. Dat was waar de zaak om 
ging: een samenspanning om samen een 
crimineel plan tot uitvoering te brengen, wat 
tot voordeel voor een aantal mensen zou 
leiden. 

De rechter heeft geoordeeld dat de 
heer L. inderdaad goed fout zat. Zijn 
advocaat is ook veroordeeld. De accountant, 
de wethouder en de ambtenaar zijn niet 
veroordeeld. Door de wethouder en de 
ambtenaar is niet gehandeld met het 
oogmerk en in het zekerheidsbewustzijn dat 
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handelingen misbruikt zouden kunnen 
worden. Door de wethouder en de ambtenaar 
zijn dus geen strafbare feiten gepleegd.  

Achteraf gezien is het dus niet terecht 
dat de wethouder en de ambtenaar er door 
het Openbaar Ministerie bij zijn gehaald. 
Maar achteraf, als je alles ziet, kun je beter 
beoordelen waarom een en ander zo is 
gegaan. Daar zitten ook de lessen in die wij 
als college willen trekken en de maatregelen 
die wij aan de raad willen voorleggen. 
Daarom lijkt het mij goed de gemeentelijke 
betrokkenheid nog even te schetsen in de 
woorden die wij nu kunnen gebruiken - 
nogmaals: wij weten nu veel meer dan in het 
begin; de informatie is langzaam opgebouwd. 

De zaak begint in april bij het onder-
zoek en de inval van de FIOD. Het onderzoek 
had te maken met een faillissement, met 
bodemsanering, met vergunningen. Dat 
onderzoek was niet tegen de gemeente 
gericht, maar men moest hier materiaal 
hebben, omdat de fiscus onderzoek deed 
naar allerlei belastingfraude. De raad is 
daarover geïnformeerd.  

In juni 2005 zijn drie ambtenaren en de 
wethouder opnieuw voor een gesprek 
gevraagd. In dat gesprek, zo hebben de 
wethouder en de ambtenaren ook gezegd, 
zijn de wethouder en de ambtenaren als 
verdachte gehoord. Dat was natuurlijk nieuw. 
Daarover hebben wij ons laten informeren. 
Het bleek dat het ging om een gesprek met 
pro forma verdachten. Het OM zei daarover: 
wij zijn aan het onderzoeken en het zou 
misschien kunnen zijn dat in de loop van het 
proces blijkt dat wij toch een verdachte te 
pakken hebben; als wij nu niet zeggen dat u 
als verdachte bent gehoord, dan moeten wij 
dat later allemaal nog een keer overdoen. Er 
was dus geen aanwijzing dat de wethouder 
en de ambtenaren echt verdachten waren. 

Wij hebben daar in het college natuur-
lijk over gesproken en wij hebben toen ook 
gezegd: wij zullen daar zelf ook goed over 
moeten spreken en met de mensen moeten 
praten; wij zullen ook een eigen advocaat 
moeten inschakelen die ons ondersteunt en 
die ook gaat onderzoeken. 

Wij hebben over dit laatste geen infor-
matie verstrekt. Dat had te maken met het 
feit dat het onzeker was wat de precieze 
waarde was van de status van pro forma 
verdachte. Ik heb er bij het OM ook op 
aangedrongen om zo snel mogelijk met 
duidelijkheid te komen. Het OM heeft mij 
daarop gezegd dat het zou proberen om nog 
voor de zomervakantie duidelijkheid te 

verschaffen. Wij hebben die informatie ook 
niet verstrekt uit oogpunt van beschadiging 
van personen. Als wij zouden moeten 
zeggen: “de wethouder en een ambtenaar 
zijn nu verhoord als verdachten”, dan zou dat 
beschadigend zijn geweest. Dat is een 
afweging die wij gemaakt hebben. Achteraf 
kunnen wij er met elkaar over spreken of dat 
wel of niet verstandig is geweest. 

De gevraagde duidelijkheid werd echter 
niet voor de zomervakantie gegeven. Het OM 
haalde de zomer niet; aanvankelijk zou er 
eind augustus duidelijkheid komen en 
uiteindelijk is het 9 november geworden. Ons 
beeld bleef tot in november - wij hebben zelf 
onderzoek gedaan, gesprekken gevoerd met 
deskundigen, een advocaat ingeschakeld - 
dat de kans op dagvaarding zeer gering werd 
ingeschat. Onze advocaat dacht ook niet dat 
hier een zaak was. Wat wel duidelijk was, 
was dat er qua zorgvuldigheid en 
professionaliteit wel wat vraagtekens te 
zetten zouden kunnen zijn bij verschillende 
dingen die langzamerhand duidelijk werden. 
Maar geen strafbare feiten, geen zaak. Wij 
dachten eigenlijk allemaal: dat zal nooit zo 
worden. 

Ondertussen meldde in augustus de 
ING Bank zich, die de gemeente aansprake-
lijk stelde voor geleden schade. Dat gaf bij 
ons grote verbazing - wij hebben daar ook 
met ongeloof op gereageerd. Er is nog wel 
wat meer over te zeggen - dat kan men ook 
in de stukken lezen. In maart zullen wij met 
de ING Bank en de curator daar nog een 
gesprek over hebben. Wij voelen absoluut 
geen aansprakelijkheid, maar wij krijgen daar 
ook nog deskundig advies over hoe wij ons 
als gemeente in die mogelijk nog te komen 
civiele zaak zouden moeten positioneren. Wij 
denken dat er, zeker gezien de uitspraak van 
afgelopen maandag, helemaal geen kans 
voor aansprakelijkheid is, en dat daar ook 
eigenlijk helemaal geen grond voor is. Maar 
dat zijn zaken die je natuurlijk wel eens 
vaker tegenkomt.  

Het moment op 9 november was een 
grote schok. Toch vervolging. Dat leidde tot 
het tijdelijk terugtreden van de wethouder. 
Omdat de zaak onder de rechter was, 
kwamen er geen mededelingen, was er geen 
actieve openbaarheid vanuit het college. Dat 
is een bewuste keus geweest. Als een zaak 
onder de rechter is, doet het openbaar 
bestuur geen mededelingen. Die lijn hebben 
wij tot op het eind volgehouden.  

Toen begon ook de heel moeilijke 
periode voor de wethouder en de betrokken 
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ambtenaar. Dat weet u allemaal en dat moet 
u niet onderschatten. Die periode is op 9 
november begonnen en is gelukkig afgelopen 
maandagmiddag geëindigd. 

Sinds 9 november zijn door het college 
weer extra activiteiten ondernomen. 
Feitenrelazen moesten wij hebben. De 
ambtelijke organisatie moest kunnen 
vertellen wat er nu allemaal wel en niet bij de 
betrokken afdeling aan de hand zou kunnen 
zijn en wat wij er allemaal van zouden 
kunnen weten. Onafhankelijk onderzoek, ook 
door onze advocaat, bestuurlijk-juridisch, 
arbeidsrechtelijk, en ook alvast kijkend naar 
de civiele aansprakelijkheid die door de ING 
Bank al was aangekondigd.  

Dat is allemaal voorbereid. U moet zich 
voorstellen dat dat verhaal heel moeilijk 
bekend is te krijgen. Want eigenlijk zijn alle 
stukken in deze strafzaak pas eind december 
beschikbaar gesteld, ook aan onze advocaat. 
Pas op dat moment konden wij een beetje 
een beeld krijgen van wat er allemaal in dat 
hele dossier zat - daar zaten ook allerlei 
stukken in die door anderen bij de curator 
waren neergelegd en die indirect wel iets met 
de gemeente te maken hadden, maar die wij 
helemaal niet kenden.  

Zo is het gegaan en dat leidde uitein-
delijk tot de uitspraak, afgelopen maandag. 
Het college heeft op dinsdag de al in 
voorbereiding zijnde activiteiten afgerond, 
besluiten genomen en de stukken 
klaargemaakt die u dinsdagavond hebt 
gekregen. Wethouder Kok heeft gelukkig zijn 
taken hervat, evenals de betrokken 
ambtenaar.  

Wel hebben wij meteen gezegd: wij 
zullen nogmaals een evaluerend gesprek 
moeten houden, nu dat beeld veel duidelijker 
is geworden dan wij van tevoren hadden, wij 
moeten leerpunten pakken en verbeter-
maatregelen nemen. 

Wij hebben ons natuurlijk heel goed 
gerealiseerd dat wij in deze zaak te maken 
hebben met bijzondere omstandigheden. U 
moet zich voorstellen dat wij hier te maken 
hebben met een nieuwe taak - de 
bodemsanering onder de gemeentelijke 
bevoegdheid per 1 januari 2002 -, een 
nieuwe afdeling die wij moesten vormen, een 
nieuwe collegeperiode, een nieuwe 
portefeuillehouder. Op dat nieuwe 
bodemsaneringsverhaal en de overdracht van 
taken was er ook niet meteen een 
beleidsplan; dat was natuurlijk een 
omstandigheid die meespeelde. Een en ander 
maakt dat wij hier te maken hebben met een 

heel complexe en bijzondere situatie.  
Er ligt een provinciaal saneringsbesluit 

uit 1998. Het beleid gaat over naar de 
gemeente per 1 januari 2002. Het is duidelijk 
dat dat beleid en de afspraken die gemaakt 
zijn ook voor de gemeente betekenis heeft; 
daar kun je niet vanaf. Dan gaat het bedrijf 
waar het om gaat failliet. Dan is er op dat 
moment een curator die het bedrijf wil 
verkopen. Wat gaat wél over, wat gaat niet 
over - allerlei heel complexe en bijzondere 
situaties. Die kom je ook niet zomaar tegen; 
het gaat echt om een unieke zaak. Daarbij 
komt nog dat degene die hier de meeste 
belangen bij had, de heer L., natuurlijk zeer 
slinks opgetreden heeft en dat ook de curator 
makkelijk en vrij snel de conclusie heeft 
getrokken dat hij het bedrijf maar moest 
verkopen. Ook dat zegt de rechter in zijn 
uitspraak. Dat zijn toch bijzondere 
omstandigheden die deze zaak mee hebben 
gemaakt. 

Het college heeft in feite binnen het 
geheel van feiten en omstandigheden drie 
hoofdconclusies getrokken: 

1. Wij hebben de bevoegd-gezagtaak 
overgenomen op 1 januari 2002. 
Achteraf gezien zou je kunnen zeg-
gen dat het wellicht beter was 
geweest als wij dat nog een jaartje 
hadden laten wachten. Almelo, 
Enschede en Hengelo hebben in 
dezen samen opgetrokken, om dat 
meteen over te nemen. Ik meen dat 
Zwolle of Deventer daar een jaar 
langer mee heeft gewacht. Achteraf 
gezien hadden wij er beter aan 
gedaan dat ook maar te doen, maar 
daar stond tegenover dat wij met z’n 
drieën op een snelle manier 
gezamenlijk konden optrekken en wij 
daardoor met onze personeels-
voorziening iets beter in de markt 
zaten. Dat is een kwetsbaar punt 
geweest, dat wij als signaal zouden 
moeten gebruiken voor komende 
nieuwe taken - wij zullen ons 
voortaan erg goed moeten voor-
bereiden op nieuwe taken. 

2. De gemaakte afspraak op 26 septem-
ber 2002 is door de wethouder en de 
ambtenaar zeer strikt gezien als een 
vervolg op de eerdere besluitvorming 
van de provincie. Dat was de af-
spraak met het betrokken bedrijf en 
als die afspraak bij die mijnheer L. 
bleef, dan was dat ook de beste 
garantie om de werkgelegenheid te 
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behouden en te dienen. Die afspraak 
is gehandhaafd en die is onder druk 
tot stand gekomen. Daar is geen 
ruimte meer bij geweest om bredere 
afwegingen toe te laten, om een en 
ander nog eens te checken en te 
controleren. Er is weinig of geen rol 
meer geweest voor anderen. Deze 
afspraak, die ook de motor is 
geweest voor allerlei vervolg-
activiteiten, zoals de brieven en de 
informatie, had achteraf gezien niet 
zo gemaakt mogen worden. Dat is 
voor het college een duidelijk punt.  

3. Het mandaat- en delegatiebesluit is 
mede daardoor niet goed toegepast. 
Want het had natuurlijk een college-
besluit moeten zijn en de ambtelijke 
leiding had natuurlijk ook moeten 
tekenen voor die besluiten en had 
ook alert moeten zijn op de onder-
liggende feiten. Door het helemaal 
doortrekken van dat oude besluit, is 
er ongebonden gewerkt en daarom 
was er ook niet die alertheid in 
bredere kring in de organisatie op 
signalen dat er iets geks aan de hand 
zou kunnen zijn. Zo kun je verklaren 
dat anderen hebben gedacht: is hier 
niet iets aan de hand?  

Het voorgaande leidt tot maatregelen 
vanuit het college. Men heeft dat in het 
voorstel kunnen lezen. Ambtelijk bij de 
afdeling Bodem is een en ander inmiddels 
ook al vanaf 2003 beter geregeld. Ook 
wethouder Kok en de medewerkers hebben 
daar veel aan gedaan en gaan daar nog mee 
door.  

Bestuurlijk is dat ook wel een punt 
waar wij als college, ons voorbereidend op de 
reorganisatie, al mee bezig waren. Als 
bestuur van de stad wil je enerzijds 
dienstbaar zijn en snel en burger- en 
bedrijfsgericht werken. Anderzijds moet je 
wel waarborgen hebben voor checks and 
balances op het vlak van de rechtmatigheid 
en voor het meewegen van alle belangen. Wij 
waren juist in het college bezig om de 
besturingsfilosofie en de checks and balances 
beter te organiseren. Dus dit is nog eens een 
extra aandachtspunt, waar wij extra goed op 
moeten letten.  

Op pagina 8 van het voorstel heeft u 
onze voorstellen kunnen lezen. Ik wil daarbij 
nog op twee dingen wijzen. 

Wij schuiven als college geen zaken af 
op ambtelijke medewerkers - ook wethouder 
Kok doet dat niet. Door wethouder Kok en 

door mijzelf vanuit het college is tijdens de 
persbijeenkomst gezegd dat de betrokken 
medewerkster niets verkeerds heeft gedaan. 
Zij heeft gedaan wat zij kon. De opmerking in 
de krant dat zij heeft gedaan wat zij kon en 
verder niets, wekt de suggestie dat zij de 
schuld heeft. Maar zij heeft absoluut niet de 
schuld. Het is zo dat wij ten aanzien van dit 
punt moeten zeggen: in de leiding zouden de 
checks en balances moeten zitten. Het 
bestuur is verantwoordelijk. Het gaat niet aan 
om medewerkers ergens de schuld van te 
geven.  

Daarnaast is ons voorstel om het 
mandaat- en delegatiebesluit aan te passen. 
Wij zullen dit besluit moeten opfrissen en het 
opnieuw moeten richten naar de nieuwe 
organisatie. Maar ook de toepassing, wat dat 
betekent voor bestuurders en de organisatie, 
is een belangrijk punt, waar wij in de 
komende maanden, in de nieuwe 
bestuursperiode, weer extra alert en attent 
op zullen moeten zijn. 

Het leek mij goed het voorgaande nog 
eens duidelijk aan te geven, met de kennis 
die wij achteraf hebben. Het is een groeiend 
proces geweest van kennis, bij ons allemaal - 
van het onderhavige dossier komt driekwart 
van buiten en een kwart van binnen, maar je 
hebt toch alles nodig om het te kunnen 
begrijpen. Maar zo zijn wij tot onze 
verklaringen en onze voorstellen gekomen. 

 
De heer Kok (wethouder): Voorzitter! 

Ik kan kort zijn. Op tafel ligt een voorstel van 
het college en daar maak ik deel van uit. Ik 
heb daar inhoudelijk niet zo veel aan toe te 
voegen, behalve dan nog een keer de 
herhaling - dat heb ik ook tegen de rechter 
gezegd toen hij dreigde zich te gaan 
bemoeien met de politiek-bestuurlijke kant -, 
dat ik voor de politiek-bestuurlijke kant naar 
de raad ga. Daarvoor zit ik hier.  

 
De heer Wolbrink (inspreker): Voor-

zitter! Ik spreek hier namens de Bellamy 
Stichting. Deze stichting is voortgekomen uit 
de Internationale Bellamy Vereniging. Wij zijn 
met heel veel moeite van een vereniging naar 
een stichting gegaan; daar zijn veel 
algemene ledenvergaderingen aan vooraf 
gegaan en dat heeft ons € 3500,-- gekost, 
maar dit even terzijde. Het uitgangspunt van 
de Bellemy Stichting is: welvaart voor allen. 
Van daaruit ben ik ook gestuurd om hier 
vanavond mijn oor eens te luisteren te 
leggen. 

Mijn vraag is of het mogelijk is dat ik in 
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de tweede ronde een reactie mag geven, als 
dat nodig is, nadat eerst de volksvertegen-
woordigers van Hengelo hun zegje hebben 
gedaan. Mocht er dan nog iets zijn blijven 
liggen, dan wil ik daar graag op terugkomen. 

 
De Voorzitter: Ik stel voor om dat niet 

te doen. U hebt nu de gelegenheid om te 
zeggen wat u wilt. 

 
De heer Wolbrink (inspreker): Voor-

zitter! Wij hebben deze zaak op de voet 
gevolgd. Nu moet ik heel voorzichtig zijn, 
want ik ben ook betrokken geraakt bij de 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek 
Rechterlijke Macht (WORM), die in de 
afgelopen tien jaar heeft gevolgd wat er toch 
hier in Hengelo aan de hand is op juridisch 
gebied. Ik durf haast niet, want dan word ik 
misschien uitgedaagd om Old Ruitenborgh te 
noemen, maar wij hebben wel als Stichting 
WORM de zaak Prowi als spiegel gebruikt 
voor de verdere voortgang van de kwestie 
rond de gifwijk Old Ruitenborgh. Meer dan 
dat is het feit dat milieu niet meer im Frage 
is. Juridisch loopt alles fout.  

Ik heb ook moeite om te zeggen wat 
mij gisteren is ingefluisterd, namelijk dat je 
recht alleen kunt kopen. Dat is ook hier weer 
gebleken. Wij hebben ook ontdekt dat 
besturen en bestuurders, of het nu gaat om 
provincie, rijk of gemeente, altijd machtiger 
zijn dan de doorsnee burger en de boeren 
(als boerenzoon kom ik toch weer bij de 
boeren terecht). Meer wil ik er even niet over 
zeggen.  

Waar wij even mee zitten, is dat wij in 
de krant gelezen hebben dat een zekere 
ambtenaar H. de dans ontsprongen is, in die 
zin, dat de heer H. voor een bedrag van 
€ 500,-- buiten schot is gebleven. Wij vragen 
ons af of de heer H. dat bedrag privé betaald 
heeft, dan wel dat de gemeente Hengelo dat 
bedrag betaald heeft of gaat betalen. Maar in 
ieder geval is de heer H. voor een bedrag van 
€ 500,-- buiten schot gebleven. En diezelfde 
mijnheer H. heeft een scheve schaats 
gereden binnen de gifwijk Old Ruitenborgh.  

Ik kan het volledig eens zijn met de 
opmerking van de burgermeester dat 
Hengelo er in 2002 nog niet aan toe was om 
de betrokken taak van het rijk over te 
nemen. Maar toch blijft de verantwoordelijk-
heid bij de gemeente liggen, ook vandaag 
nog, rond de gifwijk Old Ruitenborgh. Ook 
dat is niet im Frage, terwijl er best wat aan 
de hand is. Ook daar kan ik niet over 
uitweiden, want dan ga ik over de vijf 

minuten spreektijd heen. Als daaraan 
behoefte bestaat, dan wil ik ook wel meer 
zeggen, maar in ieder geval is de heer H. de 
dans ontsprongen, want de hele procedure 
rond Old Ruitenborgh is fout gelopen door 
mijnheer H., toen hij nog bij de provincie 
werkte. Daar heeft hij informatie achter-
gehouden en nu leest de Bellamy Stichting 
dat diezelfde mijnheer H. buiten schot blijft 
door het feit dat geregeld is dat hij € 500,-- 
heeft betaald. 

 
De Voorzitter: Dames en heren! De 

commissieleden krijgen nu de gelegenheid 
om het woord te voeren en verduidelijkende 
vragen te stellen. De bedoeling is dat wij ons 
beperken tot één termijn; waarschijnlijk is er 
ook geen tijd voor een tweede termijn. Ik 
vraag de commissieleden daarom in eerste 
termijn al hun opvattingen en oordeel te 
geven.  

 
De heer Mulder (BurgerBelangen): 

Voorzitter! Ik wil een vraag stellen over de 
procedure. Het betreft hier een bijzondere 
commissievergadering, over een bijzondere 
kwestie. Gaan wij die kwestie in één termijn 
afhandelen? 

 
De Voorzitter: Wat mij betreft mag de 

discussie ook in twee termijnen gevoerd 
worden. Maar ik heb ook al gezegd dat 19.45 
uur de eindtijd van deze vergadering is.  

 
De heer Mulder (BurgerBelangen): Dat 

is de eindtijd van deze vergadering. Maar als 
wij nog onvoldoende geïnformeerd zijn, 
zullen wij een tweede vergadering moeten 
houden. Heel simpel. Tijd kan in dezen niet 
de beperkende factor zijn. 

 
De Voorzitter: U hebt helemaal gelijk, 

maar ik wil nu niet vooruitlopen op de 
procedure. Dat kost alleen maar tijd. 

 
De heer Kruiskamp (CDA): Voorzitter! 

Vooraf wil ik opmerken dat door de 
toelichting van de heer Kerckhaert een aantal 
zaken al in een bepaald licht zijn gesteld. Ik 
houd mij toch voorlopig nog even bij onze 
visie die wij in eerste termijn zullen geven. 

Het moge duidelijk zijn dat we van-
avond praten naar aanleiding van een wel 
zeer complexe materie, zowel juridisch als 
bestuurlijk. In bepaalde stukken omtrent de 
Prowi-affaire wordt zelfs gesproken van een 
mogelijk unieke situatie. Zelfs na raadpleging 
van de landsadvocaat bleef het een en ander 
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nogal mistig. 
Ik zal mij niet laten verleiden om bij 

alle alinea’s een opmerking te maken, dan 
wel een verhelderende vraag te stellen. 

Omtrent de strafrechtelijke aspecten 
met betrekking tot de inhoud van deze zaak 
is de rechter naar onze mening volstrekt 
duidelijk geweest. Een felicitatie aan 
wethouder Kok, het college en het ambtelijk 
apparaat is op haar plaats. En natuurlijk 
kunnen we ook begrip opbrengen voor 
kwalificaties als “te goeder trouw”, “geen 
eigenbelang” en “aandacht voor de 
werkgelegenheid”. Daar zijn wij het ook van 
harte mee eens. Anderzijds kunnen wij 
stellen dat deze begrippen en werkwijze altijd 
uitgangspunt dienen te zijn bij ons doen en 
laten hier in dit huis. 

Over de bestuurlijke aspecten, zoals wij 
die sinds dinsdagavond kennen uit de diverse 
stukken, zijn wij uitermate teleurgesteld. Hoe 
is het in vredesnaam mogelijk dat in een 
complexe materie als deze ambtelijk en 
bestuurlijk zo klungelig wordt omgegaan? 
Hoe is het mogelijk dat niet ingewerkte 
mensen op een dergelijk zwaar dossier 
worden gezet? Hier hadden toch het bestuur 
en de dienstleiding adequater op moeten 
inspelen, zowel bij de directe behandeling als 
bij de controle op naar buiten te brengen 
briefwisseling met een zo verstrekkende 
inhoud. 

Hoe is het mogelijk dat over hetzelfde 
onderwerp brieven met verschillende inhoud 
zijn verstuurd? Wij hebben bepaald geen 
behoefte aan een eindeloos parafencircuit, 
maar inhoudelijke controle is toch 
noodzakelijk. 

In de Prowi-stukken is onomwonden 
sprake van onvoldoende inzicht en te weinig 
kennis van zaken bij de afdeling en de 
medewerk(st)ers. Dit is hun op zichzelf 
misschien niet kwalijk te nemen, maar dan 
moeten er toch maatregelen moeten worden 
genomen om hier adequaat mee te kunnen 
omgaan? 

Vervolgens is er ook nog eens sprake 
van het onbevoegd ondertekenen van 
stukken. Dit kan toch niet, en zeker niet op 
zulke zware dossiers? Hoort dit ook bij de 
bestuurscultuur, gebeurt het vaker in dit 
huis? Hoe moeten wij daar tegenaan kijken? 

Hoe kan een dergelijke situatie bij het 
bestuur en de leiding onopgemerkt blijven? Is 
deze zo gevoelige materie tijdig in het college 
besproken en is toen zoals dat heet een 
collegiaal standpunt ingenomen?  

In het rapport van mr. Klostermann 

wordt opgemerkt dat het lijkt alsof de burger 
“de ambtenaren op sleeptouw zou kunnen 
nemen”. Was er sprake van te weinig of geen 
politiek besef bij betrokkenen? Hoe wordt dit 
getoetst en bij voortduring gescand? Kennen 
wij op het stadhuis nog zoiets als 
functioneringsgesprekken en werkoverleg? 

De term “besturen op hoofdlijnen” 
spreekt onze fractie bijzonder aan. Maar dit is 
volstrekt van een andere orde dan 
“afstandelijk besturen”, zoals het eerder 
genoemde rapport aangeeft. Op dit punt zijn, 
op basis van de ons nu ter beschikbare 
staande informatie, naar onze inschatting 
ernstige fouten gemaakt bij de aansturing in 
de onderhavige situatie. 

Wellicht dat men mijn verhaal wat strak 
aangezet vindt. Maar ik lees in de stukken 
dat de gevolgde werkwijze misschien mede 
een gevolg is van de bestuurscultuur in 
Hengelo, en dat in die cultuur het gevaar van 
juridische risico’s wel groot is. Is dit de 
werkwijze van het hele college? Zeggen wij 
daarmee dat een dergelijke werkwijze zo 
maar overal in de organisatie kan ontstaan? 
Of is hier sprake van een incident? Wij 
hebben toch een goed mandateringsbeleid? 
Op welke terreinen en op welke momenten 
heeft dat gefaald? Is ook hier sprake van een 
gebrekkige politieke antenne? Hoe gaat het 
college hier in de toekomst mee om? 

Ook is in de rapportage sprake van een 
gebrekkige, of misschien onvoldoende 
afstemming met het MT. Men moet het mij 
maar niet kwalijk nemen, maar volgens mij 
heb ik die opmerking al eerder gehoord. 
Wordt er wel voldoende teruggekoppeld naar 
portefeuillehouders en college? Hoe is dit 
gestructureerd? 

Uiteraard zijn ook wij blij met een 
aantal voorgenomen en ingezette pogingen 
om tot verbeteringen te komen. Zijn hier al 
vorderingen gemaakt? Hoe wordt dit 
opgepakt in het SWING-H proces? Hoe gaat 
het college de raad betrekken bij de 
voorgenomen verbeteringen? 

Hebben wij nu alle relevante informatie 
om het voorliggende raadsvoorstel te kunnen 
behandelen in de raadsvergadering op 28 
februari a.s., of moeten wij nog meer 
informatie verwachten?  

Er is de laatste dagen zeer veel infor-
matie tot ons gekomen, zowel over 
wethouder Kok als over het college en het 
ambtelijk apparaat. Wij willen graag de visie 
van de heer Kok en het college horen over 
deze materie, om een evenwichtige afweging 
te kunnen maken. 
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Voorzitter! Zoals u weet is er weinig, te 
weinig tijd geweest om alle ins en outs al 
volledig op een rij te zetten. U hebt zo-even 
gezegd dat er waarschijnlijk geen 
gelegenheid is voor een tweede termijn. Ons 
eindoordeel zullen wij derhalve uitstellen tot 
de raadsvergadering op 28 februari a.s. 

 
De heer Straub (PvdA): Voorzitter! 

Vooraf twee opmerkingen. Ik sluit mij aan bij 
de eerste opmerking van de heer Kruiskamp. 
Ook wij vinden dat door de toelichting van de 
heer Kerckhaert op een aantal punten de kou 
wat uit de lucht is genomen. Ik zal proberen 
mijn voorbereide betoog daar op aan te 
passen, maar het kan zijn dat ik een vraag 
stel die de heer Kerckhaert mogelijk al 
beantwoord heeft.  

Men is van mij gewend dat ik mij in 
commissies vrij snel aansluit bij de vragen 
die al door anderen gesteld zijn. De heer 
Kruiskamp heeft al een aantal vragen gesteld 
die ook wij willen stellen. Ik wil die vragen 
toch herhalen, gelet op de belangrijkheid van 
dit dossier. 

De rechter heeft geoordeeld: er is niets 
strafbaars gebeurd, dus vrijspraak. Los van 
het feit dat wij heel blij zijn met deze 
uitspraak, hadden wij eigenlijk ook niet 
anders verwacht. Steeds als je naar deze 
zaak keek, kon je volgens ons niet anders 
dan tot de conclusie komen dat het OM hier 
simpelweg geen zaak had richting de 
gemeente. Dat hebben wij ook steeds 
uitgedragen, alhoewel ik afgelopen maandag 
toch wel als een heel spannende dag heb 
ervaren. Gelukkig was de uitspraak conform 
de verwachtingen. Ik ben dan ook heel blij 
dat de wethouder hier gewoon weer zit en 
dat de betrokken ambtenaar weer volwaardig 
aan het werk kan gaan. 

Het voorgaande neemt niet weg dat ik 
nog twee punten wil opmerken. Ten eerste 
stel ik vast dat wij hier in de politieke arena 
nog het een en ander te verhapstukken 
hebben. Maar daar ga ik zo meteen op door. 

Ten tweede wil ik hier niet onbesproken 
laten dat wij ons heel goed moeten realiseren 
wat het effect is op personen, met name in 
het openbaar bestuur, op het moment dat 
een zaak als de onderhavige losbarst. Ik heb 
dat van nabij gezien. Ik heb dode vogeltjes 
gezien, ik heb mensen echt helemaal kapot 
gezien - mensen die willens en wetens te 
goeder trouw hebben gehandeld, die in 
eerste instantie niet wisten waar het over 
ging, wier integriteit in twijfel werd 
getrokken. Dat doet verschrikkelijk veel zeer. 

Eigenlijk voelt dat aan alsof je al veroordeeld 
bent. Wij hebben ons terughoudend 
opgesteld - en ik prijs de raad van Hengelo 
voor die opstelling -, alhoewel wij af en toe 
op onze tanden moesten bijten. Maar buiten 
de raad had iedereen misschien wel al een 
mening klaar. Aan de ene kant was het 
positief dat heel veel burgers van Hengelo die 
wij in de afgelopen maanden gesproken 
hebben en die de wethouder een beetje 
kennen, aangaven: dit is niet mogelijk. Maar 
aan de andere kant verschenen er ook 
dagelijks stukken in de krant die misschien 
wel neutraal en objectief waren (af en toe 
zaten er ook persoonlijke analyses bij, en 
soms ook stond er een kop boven het artikel 
die zich niet verhield tot de tekst), maar die 
toch veel met de mensen deden. En eigenlijk 
ben je dan stiekem al veroordeeld en 
eigenlijk zal er altijd iets blijven hangen van: 
ja, maar was dat niet die wethouder die… En 
dat doet pijn, dat doet verschrikkelijk veel 
pijn, zeker als je nu strafrechtelijk ziet dat 
wat wij steeds verwacht en gehoopt hadden, 
maar ook steeds uitgedragen hebben, 
namelijk dat de wethouder vrijgesproken is - 
en dat kon ook bijna niet anders.  

Ik wilde vooraf de voorgaande op-
merkingen toch even maken. Natuurlijk: 
hoge bomen vangen veel wind. Maar ik vind 
ook dat wij in deze maatschappij af en toe 
ook voorzichtiger met elkaar moeten 
omgaan. Dat geldt voor iedereen; ook voor 
het Openbaar Ministerie, wat mij betreft. 

Zoals ik al zei: ook in deze politieke 
arena valt nog wel het en ander te 
verhapstukken. Met het college en met de 
wethouder milieu in het bijzonder, vanuit de 
controlerende taak die de raad heeft. Want 
strafrechtelijk is het proces dan tot een goed 
einde gekomen, politiek-bestuurlijk zijn er 
nog wel een aantal vragen te stellen. Daarbij 
is het dan naar onze mening wel fijn om te 
constateren dat iedere verantwoordelijke in 
dit proces zich in deze setting zelf kan 
verdedigen. Zo hoort dat ook in een 
democratische rechtsstaat. En wat mij betreft 
is het dan ook: welkom terug, wethouder. 

Maar laten we beginnen met het begin. 
Uiteindelijk start deze hele affaire met twee 
verschillende brieven. Een naar de curator en 
een naar de mogelijke koper. Hoe kon dat 
gebeuren? 

Hoe kon het gebeuren dat een en ander 
niet gecontroleerd/gecheckt werd. Er zijn 
toch afspraken over wie tekeningsbevoegd is? 
Degenen die in zo'n proces die bevoegdheid 
hebben (diensthoofd/sectorhoofd), schitteren 
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in deze hele affaire door afwezigheid. Waar 
bevinden deze actoren zich nu precies in dit 
hele verhaal? Waarom hebben zij geen rol? 

Is het de cultuur hier in dit huis die er 
uiteindelijk voor zorgt dat een ambtenaar en 
een wethouder in een dossier gezamenlijk 
optrekken? Wij hebben daar geen principieel 
bezwaren tegen, maar dan moeten de 
verantwoordelijkheden wel hartstikke 
duidelijk zijn. Bij wie ligt in dit hele verhaal 
de uiteindelijke verantwoordelijkheid? 

Voor de zomer besluit het college om 
een advocatenkantoor in te schakelen. Een 
o.i. slimme en terechte stap. Dat zouden wij 
waarschijnlijk ook zo doen. Dit betekent 
echter wel dat het college een vervolgstap 
neemt in dit hele traject, want je neemt zo'n 
kantoor niet voor niets in de hand. Deze 
vervolgstap verhoudt zich niet met de 
mededeling van de burgemeester in de 
commissie BZ van april 2005 dat het college 
in deze zaak geen nadere stappen 
onderneemt. Nu kun je als college afwijken 
van datgene wat je in de commissie zegt - in 
deze zaak o.i. zelfs terecht. Alleen blijft er 
dan bij ons wel één vraag hangen: waarom 
worden wij, de raad, het controlerend 
orgaan, hierover niet geïnformeerd? De raad 
had toch op z'n minst moeten weten dat deze 
vervolgstap door het college genomen was? 

Het verslag van de advocaat is boeiend. 
Wij halen er heel veel uit. Een aantal puntjes: 
- Aan de ene kant wordt deze hele zaak 

beschouwd als een "unieke situatie". Je 
zou het dus kunnen beschouwen als een 
incident. Maar staat deze conclusie dan 
niet op gespannen voet met de consta-
tering in hetzelfde verslag dat de 
gevoerde werkwijze een gevolg is van de 
bestuurscultuur in dit huis? Ik kan me dat 
haast niet voorstellen, want als de 
oorzaak terug te herleiden is tot de 
cultuur binnen de gemeentelijke organi-
satie, dan zou je dit misschien niet 
moeten beschouwen als een incident. 
Dan zou er sprake kunnen zijn van een 
structurele kans dat dit soort zaken ons 
vaker zouden kunnen overkomen. 

- De afspraak met de koper over het 
saneren, gemaakt op 26 september 
2002, had niet gemaakt mogen worden. 
En de wijze van totstandkoming van deze 
afspraak was onjuist. De burgemeester 
heeft zojuist verteld dat het college deze 
mening eveneens toegedaan is. Toch is 
er misschien wel wat af te dingen op deze 
conclusie. Je zou immers ook kunnen 
stellen dat het doorzetten van een in het 

verleden gemaakte afspraak in beginsel 
best zou kunnen. Maar dan wel op 
voorwaarde dat je daar op z’n minst de 
curator van op de hoogte stelt. Als dat 
gebeurd zou zijn, dan was er volgens ons 
waarschijnlijk niets aan de hand geweest.  

- De zorgvuldigheid en de professionaliteit 
hadden beter gekund. Dat is een mening 
die wij ook terugvinden in het vonnis van 
de rechter richting de wethouder. De 
rechter meldt: 
• Er is door de wethouder te weinig 

aandacht besteed aan de situatie 
• De rechter gebruikt zelfs de woorden 

“slordig” en “naïef”. 
• Het op hoofdlijnen besturen breekt de 

wethouder hier op. 
Graag ontvangen wij op de voor-

noemde punten een reactie van de 
wethouder. 

Tot zover in eerste termijn de vragen 
die bij ons liggen als het gaat om de inhoud 
van de zaak. Daarnaast hebben wij nog één 
vraag over de manier hoe wij hier de 
afgelopen maanden met elkaar mee om zijn 
gegaan. 

Wij snappen heel goed dat wij, als een 
zaak onder de rechter is, zeer terughoudend 
moeten zijn met het voeren van een politiek 
debat over die zaak. En je mag dan van ons 
ook het zekere voor het onzekere nemen, 
wat hier in Hengelo betekende dat er alleen 
als er sprake was van geheimhouding, verder 
gesproken zou worden over deze zaak. Wij 
zouden daar geen gebruik van gemaakt 
hebben en zouden willen wachten tot het 
moment daar is, op welk moment wij alles 
met elkaar in de openheid zouden kunnen 
bediscussiëren. Dat moment is dus 
vanavond. 

Echter: met elkaar dingen bespreken is 
in onze optiek nog iets anders dan het niet 
geven van informatie. Voor het niet actief 
informeren is in eerste instantie ook gekozen 
- ik kan dat ook begrijpen. Totdat de media 
met de Wet openbaarheid van bestuur in de 
hand de betreffende informatie op kwamen 
eisen. Toen werd alles opeens anders, want 
toen lag er de volgende dag ineens een 
pakketje in de bus. Het is op zichzelf keurig 
dat wij dat pakketje ontvingen voordat de 
pers het kreeg, dus daar hoort men ons niet 
over. Maar toch bekruipt ons het gevoel dat 
de media blijkbaar eerst de kastanjes uit het 
vuur moeten halen, voordat wij als raad, als 
controlerend orgaan, ook maar enige 
informatie kunnen krijgen. Eigenlijk vinden 
wij dat verkeerd. Natuurlijk kun je informatie 
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als vertrouwelijk betitelen. Maar waarom 
moet er zo spastisch, zo krampachtig gedaan 
worden met informatie waarvan je weet dat 
de Wet openbaarheid van bestuur je er 
sowieso toe verplicht om die openbaar te 
maken? Daar willen wij toch wel heel graag 
een antwoord op. 

 
De heer Mulder (BurgerBelangen): 

Voorzitter! Vreugde en verdriet liggen soms 
dicht naast elkaar. Vreugde was er afgelopen 
maandag. Een van onze bestuurders is 
strafrechtelijk vrijgesproken van een ernstige 
verdachtmaking. Wij waren daar heel blij 
mee. Het verdriet bekroop mij toen ik het 
onderhavige stuk gisteravond begon te 
bestuderen - tot laat in de nacht. Het gevoel 
van politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid 
kwam sterk opzetten. Ik vroeg mij af: waar 
moet dit naar toe? Voor mijzelf heb ik een 
chronologisch overzicht gemaakt met de 
punten waar het echt om ging. 

Dat overzicht begint natuurlijk op 25 
september 2002. Op dat moment werd 
informeel een afspraak neergelegd dat de 
gemeente Hengelo daadwerkelijk invulling 
zou geven aan de in 1998 gemaakte 
afspraak, via een schriftelijke bevestiging die 
niet ondertekend is, maar wel meegenomen 
is door de heer Leusink. Op dat moment ging 
het al fout.  

De volgende dag had de gemeente een 
schrijven van officiële aard moeten schrijven, 
waarin het had moeten aangeven dat die 
afspraak verviel, omdat diezelfde partij op de 
26e aangaf dat die niet meer noodzakelijk 
was, omdat er een andere situatie was 
ontstaan. Toen had de gemeente adequaat 
moeten reageren, door te schrijven dat dan 
ook de samen gemaakte afspraak zou 
vervallen. 

Dan ga ik even door naar de 27e. Dan 
komt de heer K. binnen en die vraagt bij de 
desbetreffende ambtenaar, die aanwezig was 
bij het gesprek op de 25e, waar ook 
wethouder Kok bij aanwezig was geweest, of 
er nog een bijdrage komt vanuit de gemeente 
voor de oplossing van de saneringsproblema-
tiek. Daar wordt in feite heel formeel gezegd: 
men volgt de algemene lijnen. Daar heb je 
niet veel aan; dat houdt eigenlijk in dat de 
nieuwe koper er niet van uit mag gaan dat de 
saneringsregeling uit 1998 ook voor hem 
geldt (voor de curator gold dat wel).  

Twijfel in feite. Die twijfel is ook geuit 
richting de wethouder, in de trant van: hoe 
moet ik hiermee verder gaan? Er zijn door de 
heer K. ook uitspraken gedaan waarin je voor 

de heer L. in feite kunt zeggen: is dat 
allemaal wel juist wat hij daar verteld heeft?; 
klopt dat wel? Op dat moment had het toch 
heel normaal moeten zijn (want het ging toch 
om een bedrag van € 1.225.000.--) dat de 
gemeente in ieder geval actie had 
ondernomen om eens wat meer achter-
grondinformatie te krijgen over de partijen 
die bij de zaak betrokken waren. Dat 
ontbreekt echter. Die informatiebehoefte 
ontbreekt in het gehele traject. Men neemt 
aan dat de informatie juist is. De heer Kok 
heeft zelf gezegd: ik ben een beetje in zijn 
blauwe ogen gevallen. Maar daarvoor moet 
een wethouder juist waken. Hij moet die 
blauwe ogen kunnen doorschouwen.  

Op 29 november is de curator langs-
gekomen. Dan moet er toch een lampje gaan 
branden, als iemand van dat kaliber bij je 
komt en vraagt naar de afspraken rond de 
sanering van het betrokken terrein. Als je 
dan doorgaat op dezelfde wijze, in dezelfde 
lijn, met een dubbele agenda - Leusink heeft 
een ander verhaal in de pocket dan de 
andere partijen -, dan ben je in mijn optiek 
uit oogpunt van integriteit op een hellend 
vlak terechtgekomen. Dan ben je echt aan 
het afdwalen. Dat vind ik ook zeer griezelig. 

Op dat moment kwam het verdriet bij 
mij ook veel sterker opzetten. Want toen 
kreeg ik het gevoel dat ik er politiek-
bestuurlijk nog lang niet uit was. Strafrechte-
lijk was ik er wel uit, en daar was ik ook heel 
blij mee.  

Op 17 januari bevestigt de lands-
advocaat - want de medewerkster van de 
betrokken afdeling had de landsadvocaat 
gevraagd hoe het nu zat met eventuele 
verplichtingen naar de nieuwe eigenaar - dat 
de curator wél het recht had om sanering toe 
te passen, maar dat dit laatste nog niet 
duidelijk was ten aanzien van een eventuele 
nieuwe koper.  

Dan komt er een ongedateerde mail - 
die moet verstuurd zijn tussen 17 januari en 
24 februari - waarin heel duidelijk naar voren 
komt dat er partij gekozen is. Men wil de 
heer L. te allen tijde zo goed mogelijk helpen, 
zodat hij uiteindelijk het heft in handen krijgt 
ten aanzien van de gronden. Griezelig vind ik 
dit. Partijdigheid van de gemeente vind ik 
heel griezelig. Het is misschien hard wat ik 
uitspreek, misschien veel te zwaar. Ik hoop 
dat mijn opmerkingen straks weerlegd 
kunnen worden. 

Tussendoor vindt er nog een gesprek 
plaats met de ING, waarin in feite weer 
hetzelfde verhaal verteld wordt van de 
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algemene gelijkheid - dus met andere 
woorden: wij willen wel de curator, maar wij 
gaan niet, als het iemand anders is, direct 
toezeggen dat wij de gelden voor de sanering 
beschikbaar stellen.  

Dan krijgen wij 8 april. Weer worden 
twee brieven verstuurd - ook de heer Kok is 
daarvan op de hoogte. Hetzelfde verhaal als 
op de 25e en de 26e september. De eerste 
brief ging naar de heer L. en de tweede brief 
ging eveneens naar de heer L. De heer L. 
nam de brief waar hij het meeste voordeel bij 
had mee naar de curator. Daarvoor is hij ook 
veroordeeld. 

Op 16 april moet alles opeens versneld, 
want er is haast. De advocaat van de heer L. 
wil snel tot een afhandeling komen. 

Op 28 mei wordt het geheel verkocht - 
precies zoals men had verwacht. Eén persoon 
in het hele spel weet precies hoe de hazen 
lopen. Hij weet ze allemaal te vinden en laat 
ze lopen zoals hij ze wil laten lopen. En dat 
vind ik een heel slechte zaak. Daar is politiek-
bestuurlijk een groot gemis ontstaan. 

Dan zie je ook heel snel dat het eigen-
dom in bezit komt van degene die er zo druk 
over was; hij heeft daar een BV voor 
opgericht. En dan denkt hij heel slim te zijn, 
door het bezit privé te trekken. En dan komt 
hij bij mensen terecht die meer verstand 
hebben van cijfers. Die hadden hem redelijk 
snel door. Die hadden snel door dat hij iets 
wat veel meer waard was, tegen een zacht 
prijsje privé wilde krijgen. Als de sanering 
had plaatsgevonden, dan had hij privé een 
hoge meerwaarde gekregen en die 
meerwaarde had hij dan zo in de zak kunnen 
steken. Toen kwam de zaak eigenlijk boven 
water.  

Dit is even wat ik zelf heb gevoeld toen 
ik de zaak heb doorgeworsteld. Ik vind wel 
dat het belachelijk is dat wij voor een 
dergelijke zaak zo weinig tijd hebben en dat 
wij bovendien onder een zo grote tijdsdruk 
hier met elkaar over de zaak moeten 
spreken. Ik kom daar later nog op terug.  

Mijn vraag is: wat is de gemeente te 
verwijten? 

Te verwijten is dat de gemeente de 
heer L. middelen in handen heeft gegeven 
waarmee hij kon manipuleren. Ik verwijs 
naar de brieven.  

Te verwijten is dat de gemeente met 
een dubbelde agenda heeft gewerkt, om zo 
de positie van de heer L. te versterken. Het 
bewustzijn moet aanwezig zijn geweest; ik 
kan mij niet voorstellen dat zulke 
hooggeschoolde mensen niet in de gaten 

hebben dat daar voordeel uit te halen is.  
De gemeente heeft de integriteit van 

het openbaar bestuur ter discussie gesteld. 
Altijd proberen dat zo goed mogelijk te doen, 
naar alle partijen toe. Er mag geen verschil 
zijn in benadering van A en B. Dat verschil is 
in dit geval wel aangetoond. 

De gemeente was er goed van op de 
hoogte hoe de hazen liepen en deed actief 
mee in het hele proces. “Partijdigheid” noem 
ik dat. Betrokken partijen waren goed op de 
hoogte van de ontwikkelingen. Men wist 
precies waar het om ging. Het ging niet 
alleen om de hoofdlijnen; men wist precies 
hoe de hazen liepen. Onbegrijpelijk! 

Geen bronnenonderzoek voor en tijdens 
het proces. Er waren toch voldoende 
momenten aanwezig om dat wél te doen.  

Een beperkte groep wist wat er 
speelde. Waar bleef de rol van het college? 

Loslaten van de uitgangspunten van 
integer zijn. Geen enkel moment van 
heroverweging. De datum van 11 december 
was bij uitstek een moment geweest om te 
zeggen: Ho, dit gaat helemaal niet goed; hier 
treden wij op; de kaarten gaan op tafel.  

Politiek-bestuurlijk zijn er heel grove 
fouten gemaakt. Wie draagt hier de 
verantwoordelijkheid voor? 

Wij vinden dat 5 augustus 2005 zeker 
een moment was geweest om de raad te 
informeren. Het is een omissie dat dit niet is 
gebeurd.  

Wij vinden ook - de accountant heeft 
het al in zijn jaarverslagen toegegeven - dat 
er in deze organisatie veel te weinig controle 
plaatsvindt en dat er veel te veel op eigen 
antenne wordt gevaren.  

 
De heer Noest (VVD): Voorzitter! Ik zal 

geen litanie houden van allerlei feiten die al 
in het stuk staan. Ook heb ik geen zin om nu 
al conclusies te trekken. Weliswaar zijn er in 
het stuk al wat feiten boven tafel gekomen en 
de burgemeester heeft ook een toelichting 
gegeven, maar dat neemt niet weg dat er 
nog een stukje gedachtevorming nodig is.  

Laat ik beginnen met de twee brieven. 
Die vormen toch een kernpunt in het hele 
gebeuren. Hoe kan het dat in één hoofd twee 
van zulke gedachten parallel kunnen lopen? 
Hoe kan dat nu? Is dat naïviteit? Is dat 
onkunde? Of is dat ongepaste nonchalance? 
Dit is een rechtstreekse vraag aan de 
wethouder die het betreft. Die moet het toch 
als een pijnlijk punt ervaren hebben, als er 
op deze manier over deze brieven gesproken 
wordt.  
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Is die ongepaste nonchalance mis-
schien wel de reden of de aanleiding om op 
afstand te besturen? Wij willen niet, zoals 
BurgerBelangen doet, op dit moment zeggen 
dat er sprake is van een vorm van 
partijdigheid. Ik wil graag eerst het antwoord 
op die vraag horen van de wethouder die 
deze vraag voor zijn kiezen krijgt. Darna pas 
zullen wij zeggen wat ons gevoel is. Het al op 
dit moment trekken van conclusies vinden wij 
wat voorbarig. 

Duidelijk is wel - en de burgemeester 
heeft daar ook al een beetje op geduid - is 
dat er binnen het college enigszins een sfeer 
van ouwe-jongens-krentenbrood heerst. De 
collega’s zullen het wel goed doen. Het goed 
zorgen voor checks and balances is niet 
ingebakken in het systeem. En dat is niet 
goed. Het is goed dat het college zegt dat het 
daar aan gaat werken, maar het is jammer 
dat het er nog niet aan werkt. Het college 
had daar al lang aan moeten werken. 

Als het bestuur niet de duidelijke 
grenzen uitzet, dan weten de ambtenaren 
ook niet wat mag en wat niet mag. Als er een 
slordigheidscultuur is, waarin het mogelijk is 
dat mensen onbevoegd handtekeningen 
zetten, dan ontbreekt er iets in de 
stuurmanskunst van het college. Daar moet 
het college aan gaan werken. 

Ik wil ook een opmerking maken over 
de procedure tot nu toe. In de loop van vorig 
jaar is de commissie Bestuurszaken 
bijeengebracht om informatie te verkrijgen. 
Toen heeft de burgemeester ons gezegd: ik 
wil wel informatie geven, maar alleen onder 
geheimhouding. Dat blijkt achteraf een 
volstrekt verkeerde keuze geweest te zijn. Na 
de commissievergadering heeft pers met een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur 
de papieren gekregen die u ons spontaan had 
moeten aanbieden en niet met het label 
“geheimhouding”. Dat laatste is ook een 
vorm van cultuurdenken, in de trant van: 
zouden ze het wel geheim kunnen houden? 
Zullen ze er het goede mee doen? Er zitten 
geen doetjes in de raad. Misschien denkt u 
dat, maar de raadsleden moeten met die 
informatie kunnen omgaan en houdt u 
daarom geen informatie achter. Dat moeten 
wij niet hebben, want dan krijgen wij 
situaties waarin wij ons moeten oriënteren in 
anderhalve dag. 

Het hele proces kenmerkt zich door 
onzorgvuldigheid en een hoge mate van 
onprofessionaliteit. Ik wil op dit moment niet 
verder gaan. Ik ben zeer benieuwd naar het 
antwoord op de vraag die ik heb gesteld 

inzake naïviteit, onkunde dan wel opgepaste 
nonchalance. 

 
De heer Jager (GroenLinks): Voorzit-

ter! Ik hoef geen vragen meer te stellen, 
want die zijn volgens mij allemaal al lang 
gesteld.  

Wij zijn blij dat de wethouder weer in 
ons midden is. Wij zijn bijzonder blij met de 
vrijspraak. Het bevreemdt mij enigszins van 
de heer Mulder nu een aantal aantijgingen te 
horen (“willens en wetens”, “precies weten 
hoe de hazen lopen”), want volgens mij zijn 
de wethouder en de ambtenaar daar nu juist 
van vrijgesproken. Maar misschien kunnen 
wij daar zo meteen nog op terugkomen. 

 
De heer Mulder (BurgerBelangen): Ik 

denk het niet; dat ging over iets anders.  
 
De heer Jager (GroenLinks): In het 

afgelopen halfjaar zijn er een aantal heel 
moeilijke momenten geweest. Ik refereer aan 
de opmerking die de heer Straub gemaakt 
heeft. Je hoort toch uitspraken in de trant 
van: waar rook is, zal wel vuur zijn. Dat werd 
af en toe ook in de krant gesuggereerd en 
dat vinden wij heel vervelend. Mijn fractie is 
daar van begin af aan heel duidelijk in 
geweest: wij hebben geen moment getwijfeld 
aan de integriteit van de wethouder. Daar 
twijfelde overigens ook de rechter niet aan - 
en sterker nog: ook het Openbaar Ministerie 
twijfelde daar niet aan, wat ik wel heel 
opmerkelijk vond. 

De vraag van de CDA-fractie over 
collegiaal bestuur vinden wij interessant; die 
zouden wij graag beantwoord willen zien.  

Verder sluit ik mij aan bij de opmerking 
van de PvdA-fractie dat wij in dit soort zaken 
voorzichtig met elkaar moeten omgaan. Om 
die reden hebben wij ook een behoorlijke tijd 
terughoudendheid betracht. Dat vind ik alleen 
maar een goede zaak. 

 
Mevrouw Ten Heuw (SP): Voorzitter! 

Als raadsfractie wordt ons gevraagd in slechts 
anderhalve dag tijd, zonder dat we er 
onderling goed over hebben kunnen spreken, 
een standpunt in te nemen over het 
voorliggende raadsvoorstel met bijbehorend 
dossier in de Prowi-zaak. U zult begrijpen dat 
wij dat niet kunnen en dat vanavond dan ook 
niet zullen doen. Wij beperken ons vanavond 
tot het stellen van een aantal vragen, om 
meer zicht in de zaak te krijgen 

Onze fractie wil inzake het Prowi-dos-
sier twee punten van elkaar scheiden: aan de 
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ene kant de informatievoorziening van het 
college richting de raad en aan de andere 
kant de zaak zelf. 

De informatievoorziening aan de 
gemeenteraad. Op dit punt hebben we na 
een eerste lezing van de stukken de volgende 
vragen voor het college: 
1. Op 25 april 2005 heeft de burgemeester 

de commissie/raad geïnformeerd over de 
inval van de FIOD. Waarom is toen niet 
direct gemeld dat ook archieven en de 
computer van een wethouder in het 
geding waren en is de indruk gewekt dat 
het slechts om administratieve gegevens 
ging van een afdeling? 

2. Het college hanteert kennelijk sinds het 
moment dat kantoor Nijsingh in septem-
ber is ingeschakeld de stelregel, dat “er 
een terughoudend beleid wordt gevoerd 
ten aanzien van de informatievoorziening 
en er geen mededelingen worden gedaan 
over de strafzaak zolang die onder de 
rechter is” (zo staat het in het raads-
voorstel). Er is dan echter nog geen zaak 
onder de rechter; dat gebeurt pas op 9 
november 2005, als het OM aankondigt 
tot dagvaarding over te gaan. Ook de 
PvdA-fractie heeft daar al een vraag over 
gesteld. Kan het college nog eens nader 
toelichten waarom voor deze lijn is 
gekozen. Had het niet voor de hand 
gelegen in dat stadium de raad juist wel 
te informeren? 

3. De wethouder is inmiddels in juni al als 
verdachte in deze zaak gehoord. Hij geeft 
op 9 november 2005 aan tijdelijk terug te 
treden, omdat hij vindt, dat hij als 
wethouder van onbesproken gedrag dient 
te zijn. Heeft hij zich die vraag in juni ook 
gesteld en waarom was er voor hem op 
dat moment geen reden om terug te 
treden? 

4. Burgemeester Kerckhaert heeft in 
november gesteld, dat hij de raad alleen 
in vertrouwelijkheid over deze zaak wil 
informeren en dat de informatie-
voorziening aan de raad niet los kon 
worden gezien van de strafzaak. Wij willen 
expliciet van het college weten of de raad 
nu wél alle relevante informatie heeft, die 
voor de beoordeling van deze zaak van 
belang is. 

5. De ING Bank heeft de gemeente op 15 
augustus 2005 aansprakelijk gesteld voor 
€ 1.000.000,--. Ook andere partijen 
hebben daarover al gesproken. Wij zijn 
het met hen eens dat ook dit een 
belangrijk moment is geweest in het hele 

proces, waarover het college de raad had 
moeten informeren. Dat is niet gebeurd. 
Maar daarnaast vragen wij ons af waarom 
het bedrag van € 1 miljoen niet is 
opgenomen in de risicoparagraaf van de 
begroting 2006? Daar hoort dit bedrag 
naar onze mening wel in thuis. 

Vervolgens enkele opmerkingen over 
de zaak zelf. 

Het college vindt de handelswijze van 
de wethouder, gelet op een aantal bijzondere 
omstandigheden (de burgemeester heeft die 
zo-even nog eens uitvoerig geschetst) 
begrijpelijk en verklaarbaar. Onze fractie is 
nog niet zo ver dat wij dat standpunt kunnen 
delen. Wel kunnen wij zeggen dat ook wij er 
geen twijfel over hebben, dat de wethouder 
zonder oogmerk van persoonlijk gewin heeft 
gehandeld.  

Vervolgens nog een opmerking over de 
curator. Het handelen van de curator- of zo u 
wilt het niet handelen van de curator- kan 
wat ons betreft op geen enkele wijze 
bepalend zijn voor de verklaring van het 
handelen van de wethouder.  

Het argument van het behoud van de 
werkgelegenheid wordt als dé reden 
gepresenteerd voor het handelen van de 
wethouder. In dat verband hebben wij de 
volgende vragen: 
1. Er zijn kennelijk om die reden (het 

behoud van de werkgelegenheid) 
afspraken gemaakt met de heer L. buiten 
de curator om. Had de curator daarover 
niet moeten worden geïnformeerd, ook al 
was de gemeente volgens de heer 
Klostermann daartoe juridisch wellicht 
niet verplicht? 

2. Waarom zijn er überhaupt afspraken 
gemaakt met de heer L. in september 
2002, terwijl hij toen geen eigenaar was 
van de grond? 

3. Waarom zijn er – als het immers ging om 
het belang van de werkgelegenheid - 
geen harde garanties gevraagd aan de 
heer L. voor het behoud van de werk-
gelegenheid? 

Het college vraagt zich terecht af hoe 
het proces van onbevoegd handelen zich 
heeft kunnen voltrekken. In dat verband 
hebben wij de volgende vragen. 
4. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de 

wethouder het onderwerp niet in het 
college ingebracht? Daarvoor moeten 
toch redenen zijn geweest. Die horen wij 
graag. 

5. De wethouder heeft bij herhaling 
verklaard, dat zijn stijl van besturen er 
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een is van op hoofdlijnen. In deze zaak 
houdt hij zich echter bezig met details: 
hij maakt een concrete afspraak over 
sanering van grond in een individueel 
geval. Hoe zijn die twee zaken met 
elkaar te rijmen? 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): 

Voorzitter! Eigenlijk zou ik er de voorkeur aan 
geven om toch eens uitgebreid te 
onderzoeken hoe de dingen in het Prowi-
dossier zo fout zijn gegaan. Maar dat kost tijd 
en binnenkort is het 7 maart. De uitkomsten 
van het onderzoek zouden dan op het bordje 
komen van het nieuwe college en het is de 
vraag of wij dat willen. Ik kom daarom aan 
het eind van mijn bijdrage tot een - 
tweevoudige - conclusie. 

Om te beginnen wil ik het college 
danken voor de uitvoerige rapportage die wij 
nu wel gekregen hebben. Afgezien van de 
WOB-rapportage die wij de eerste keer 
hebben ontvangen, is het nu voor het eerst 
dat wij uitvoerig zijn geïnformeerd. Daar 
schoten wij mee op. 

Eén zaak die mij in het Prowi-dossier 
steeds heeft verbaasd, is het gebrek aan 
informatie. Inmiddels is mij duidelijk dat het 
college die informatie ook niet had en dat 
zelfs de advocaat verbaasd was toen het OM 
toch bleek tot vervolging over te gaan. 
Anders gezegd: vanaf het begin, tot vrijwel 
aan het einde toe, zijn er inschattingsfouten 
gemaakt. Die hadden veel te maken met 
communicatie en informatie. Dat begon al - 
daar heb ik mij ook over verbaasd - toen de 
procedure afgerond was, ofte wel: toen de 
grond was verkocht. Dan zou je denken dat 
wethouder Kok een informatieplicht heeft 
naar de commissie toe. Hij had kunnen 
zeggen: ik ben er in geslaagd de grond te 
verkopen aan de nieuwe eigenaar; daar 
hebben wij aan meegewerkt en daardoor zijn 
er zo veel arbeidsplaatsen behouden. Daar 
had hij mee kunnen scoren. Wij hebben daar 
echter nooit iets over gehoord. Uiteindelijk is 
er iemand voor het gebrek aan die 
communicatie iemand verantwoordelijk, en 
dat blijkt wethouder Kok te zijn.   

Ik begrijp dat de burgemeester de 
aankondiging van het OM dat er een inval zou 
plaatsvinden niet publiek mocht maken. Zijn 
oud-collega Schutte van Urk weet wat daar 
het gevolg van is als je dat wel doet. Maar 
daarna? Waarom is er de maandag daarop 
niet gewoon gezegd dat er een inval was 
geweest en dat het ging om Prowi? Waarom 
al die geheimzinnigheid? En verder in het 

proces: waarom heeft u het aan laten komen 
op de WOB? Als ervaren bestuurder moet u 
toch weten dat ons bestuur openbaar is? Er is 
een sfeer van geheimzinnigheid opgeroepen 
die achteraf helemaal niet nodig bleek te zijn. 

Ook de geheimhouding in de commis-
sievergadering van 17 november was mijns 
inziens achteraf niet nodig. Los van het feit 
dat de meeste informatie binnen een paar 
dagen toch beschikbaar kwam via de WOB, 
was het goed mogelijk geweest om algemene 
achtergrondinformatie te geven. 

Ik ben mij ervan bewust dat er in het 
specifieke Prowi-dossier een aantal 
verzachtende omstandigheden zijn. De kort 
verworven status als bevoegd gezag, een 
nieuwe wethouder, weinig routine en 
deskundigheid. Maar in het najaar van 2001 
is daar in de toenmalige commissie milieu 
met wethouder De Waal uitvoering over 
gesproken en is daar ook voor gewaar-
schuwd. Toen is al gesproken over de risico's 
die we zouden kunnen lopen bij het 
overnemen van het gezag. Toen is al de 
vraag gesteld of wij daar wel klaar voor 
waren. Dat was niet zo. Waarom is met die 
waarschuwing niets gedaan? Ik vind daarover 
bijvoorbeeld niets terug in de rapportage van 
de heer Locher. 

Het college schrijft dat het handelen 
van de wethouder en de ambtenaar 
begrijpelijk en verklaarbaar is. Dat wil ik toch 
wat afzwakken. Prowi is een bedrijf dat ligt in 
de woonwijk Klein Driene, op vervuilde 
grond. Het is staand beleid binnen de 
gemeente dat wij dit soort bedrijven graag 
uit de woonwijken weg willen hebben. Na het 
faillissement zou daar een uitstekende 
mogelijkheid voor zijn geweest. Ik begrijp dat 
die gedachte bij niemand is opgekomen, want 
er is alleen maar ingezet op behoud van de 
werkgelegenheid. 

Wat mij in de hele affaire tegenstaat, is 
dat er met twee monden is gesproken. Tegen 
de ene partij werd iets anders gezegd dan 
tegen de andere partij. De overheid dient 
onder alle omstandigheden betrouwbaar te 
zijn en welke goede bedoelingen er ook aan 
ten grondslag mogen hebben gelegen, de 
overheid mag niet liegen, tegen niemand. Ik 
beschouw dat als een zeer ernstige fout. 

Het college geeft meermalen een veeg 
uit de pan aan de heer L.: “op sleeptouw 
nemen”, “minder fraaie persoonlijke 
motieven”, “manipulatief optreden”. Dat 
moge zo zijn, maar wij mogen toch 
verwachten dat een beetje wethouder daar 
doorheen prikt. Hoe kan het nu dat 
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wethouder Kok daar met zijn ervaring 
ingestonken is? 

Ronduit zorgelijk vind ik de conclusie 
van het college dat diensthoofd en 
sectorhoofd niet bij de zaak betrokken zijn 
geweest. Dan kun je een heel technisch 
verhaal houden over de mandatering, maar 
waar het om gaat is dat er mensen 
verantwoordelijk waren en in die verantwoor-
delijkheid te kort zijn geschoten: het 
sectorhoofd, het diensthoofd, de directeur 
SBO, de wethouder en uiteindelijk het 
college. Terecht vraagt het college zich af hoe 
dat nu kon gebeuren. Vooral omdat de 
betrokken ambtenaar blijkens de rapportage 
regelmatig signalen heeft afgegeven, vind ik 
het te gemakkelijk om er uitsluitend een 
bestuurlijk juridisch verhaal van te maken. 
Sommige mensen komen daarmee wel erg 
gemakkelijk weg. Ik vraag mij af of er niet 
meer consequenties aan verbonden zouden 
moeten worden. 

Dit laatste - en het spijt mij dat ik dat 
moet zeggen, want ik heb bijzonder grote 
waardering voor Hans Kok - geldt ook en zeer 
zeker voor wethouder Kok. Het vonnis van de 
rechtbank heeft het over "onjuiste 
inschatting”, “ambtenaren konden door zijn 
manier van besturen worden misleid”, “het 
optreden van de Gemeente Hengelo was 
slordig en naïef" en zo nog een paar zaken. 
Wat mij in het vonnis vooral trof, was het 
onderscheid tussen besturen op afstand - 
waar ik nog wel mee zou kunnen leven - en 
de afstandelijke wijze van besturen en wat 
daarna volgt. 

Uit de voortreffelijke rapportage van de 
heer Klostermann komt een beeld naar voren 
met twee actoren aan de zijde van de 
gemeente, waarbij het wethouder Kok is die 
zich niet verstaan heeft met de mensen die 
daarvoor aangesteld waren en zich bovendien 
niet verstaan heeft met college en MT. 

Voorzitter, ik kom tot een afronding. 
Het Prowi-dossier is een zwarte blad-

zijde in het bestuur van Hengelo. Er is een 
reeks van fouten gemaakt, waarvoor een 
aantal mensen verantwoordelijk is. Sommige 
bestuurlijk-juridische zaken zijn uitvoerig 
beschreven en via SWIN-H wordt ook een 
verbeterde werkwijze ingevoerd. Maar er 
spelen ook persoonlijke motieven. Waarom 
worden bepaalde keuzes gemaakt, waarom 
worden andere niet eens bedacht? Waarom 
wordt niet gereageerd op een terugkoppeling 
van een ambtenaar? Was dat specifiek voor 
de Prowi-zaak, of is dat een cultuur binnen 
het gemeentelijk apparaat? Zorgelijk genoeg 

om daar vanuit deze raad een onderzoek 
naar in te stellen. Maar dat moet dan 
uiteraard met de nieuwe raad. Op dat punt 
ga ik mee met het collegevoorstel, met de 
uitbreiding dat de raad daar nauw bij 
betrokken wordt. 

De rechter heeft wethouder Kok vrij-
gesproken. Van harte gefeliciteerd en de 
vrijspraak was ook terecht. Dat is de 
strafrechtelijke kant van de zaak. Maar er is 
ook een politieke. Als ik kijk naar de 
rapportage die nu voorligt en ik de fouten zie 
die zijn gemaakt, dan leiden ze allemaal naar 
één persoon die daarvoor politiek 
verantwoordelijk is: wethouder Kok. In mijn 
visie is hij in die verantwoordelijkheid ernstig 
tekort geschoten en leert de politieke mores 
dat hij daar de ultieme consequentie uit zou 
moeten trekken door zijn taak als wethouder 
neer te leggen. 

 
De heer Schoonhoven (D66): Mijnheer de 
voorzitter! Als eerste een persoonlijk woord. 
Nu geen schouderklopjes, een extra hand, 
een fles whisky of iets dergelijks van mijn 
kant, want mijn waardering voor de heer Kok 
als politicus en als mens is onveranderd 
gebleven gedurende de hele Prowi-affaire. Ik 
ben blij dat ik hem weer in de ogen kan 
kijken en dat ik het weer op een normale 
manier met hem eens of oneens kan zijn 
(want dat zijn wij ook weleens). Welkom 
terug in de arena! 
 Vanwege de aard van de zaak die nu 
aan de orde is, zal ik dingen herhalen die 
vorige sprekers al gezegd hebben, hoewel ik 
hier en daar al heb zitten schrappen in mijn 
aantekeningen. De kern van die zaak is dat 
er een fout gemaakt is door de gemeente. 
Dat is geen strafrechtelijke fout; er is geen 
sprake van kwade trouw. Overigens zou mij 
dat verschrikkelijk verbaasd hebben. Mogelijk 
is er een privaatrechtelijke fout gemaakt, 
maar die vraag ligt nog bij de rechter. Er is in 
ieder geval wel een bestuurlijk-politieke fout 
gemaakt. Voor de raad is dat een zeer 
ongewoon punt, want normaal bemoeit de 
raad zich niet zo met de directe relatie tussen 
wethouders en hun ambtenaren. Als raad 
hebben wij echter ook een belangrijke 
controlerende rol. Als vergelijking: ik 
beschouw ons als een raad van bestuur. Als 
hoogste bevoegd orgaan binnen deze 
gemeente moeten wij uiteindelijk een 
duidelijk standpunt innemen over het Prowi-
dossier. 
 Voor mij is de kern van het probleem 
dat nu aan de orde is, het verschil in 
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communicatie met aan de ene kant de heer 
Leusink en aan de andere kant de curator. Ik 
noem dat geen liegen, maar het al of niet 
opzettelijk weglaten van zeer belangrijke 
gegevens is in ieder geval niet de volle 
waarheid verkondigen. Advocaat Klostermann 
heeft daar, zoals de heer Miedema al 
aangegeven heeft, een zeer heldere analyse 
van gemaakt. Ik ben het volledig eens met 
diens analyse van hoe het wel had gemoeten. 
 Wij spreken nu over een heel bijzonder 
geval. Er zijn een paar factoren – heel 
menselijke en voor een groot gedeelte heel 
begrijpelijke factoren – die tot die situatie 
hebben geleid. Dat zijn: 
- allereerst de goede intenties van de 

betrokkenen (politici en ambtenaren); 
- de enorme druk die op de zaak gezet is 

om vooral snel te handelen in het belang 
van Hengelo; 

- het tekort aan tijd, kennis en ambtelijke 
expertises in dit dossier; 

- het niet voldoende volgen van de 
procedures die wel bestaan; 

- het direct ingrijpen van de politiek 
verantwoordelijke persoon in het feitelijke 
proces als zodanig. 

 De combinatie van deze factoren is een 
unieke situatie, zeker aangezien je niet zo 
vaak met een dergelijk ingewikkeld 
faillissement te maken krijgt. Echter, daar 
zitten duidelijke oorzaken achter die 
weliswaar niet nog een keer zullen optreden 
in een dergelijke unieke situatie, maar wel in 
zijn algemeenheid reden geven tot bijzonder 
grote zorg. De belangrijkste daarvan vind ik 
de politieke cultuur die er achter zit. 
 Wat uit de hele studie spreekt die voor 
ons ligt - want ik kan het zo ongeveer wel 
een studie noemen - is dat hier een cultuur 
bestaat waarin op het moment dat een zaak 
een politieke lading begint te krijgen (want 
dat kreeg het faillissement uiteindelijk), er 
door de wethouder direct ingegrepen wordt in 
het normale ambtelijke proces en dat de 
geldende mandateringsregels en andere 
regels geweld wordt aangedaan omwille van 
de politieke zaak/het politieke succes, zelfs 
idealistisch verwoord als “het welzijn van de 
gemeente Hengelo”. Dat is niet besturen op 
afstand. Nee, dat is willen besturen op 
afstand en af en toe met je handen te diep 
ingrijpen in de organisatie. Ik moet in dit 
verband helaas de krant van gisteren erbij 
halen, waarin de wethouder heeft opgemerkt 
dat hij zijn stijl van politiek bedrijven niet 
wenst te wijzigen. Als dat inderdaad het 
geval is, dan meen ik dat er een probleem is, 

want ik acht dit een heel belangrijke fout. Het 
soort dingen waar wij nu over spreken, 
behoort niet te gebeuren, zeker niet bij een 
college dat op afstand denkt te besturen. Op 
afstand behoren ambtenaren dat soort dingen 
te doen, behoren de procedures te worden 
gevolgd en behoort een wethouder of het 
college daarbuiten te blijven. Thans vraag ik 
de wethouder hoe hij de opmerking: “Ik 
verander mijn stijl niet”, precies bedoelt. 
 In het voorstel wordt tegelijkertijd 
duidelijk dat het gaat om een bestuurscultuur 
van meer dan alleen de wethouder. De 
opmerking van anderen: “Dit had ook mij 
kunnen gebeuren”, geeft mij een beetje 
koude rillingen, want dat is juist niet de 
bedoeling. Vandaar mijn vraag aan het 
college hoe het dit ziet. 
 Ik begrijp dat de tijd veel te kort is om 
echt en constructief iets te doen aan een 
cultuurverandering binnen het college en de 
ambtelijke top waar het speelt, gelet op de 
gruwelijk korte tijd die wij met ons allen als 
verzamelde raad van bestuur nog hebben en 
gelet op de gruwelijk korte tijd die het college 
nog heeft, want dat treedt straks in de 
huidige samenstelling af. Mijn vingers jeuken 
om mij ermee te bemoeien als persoon, maar 
ik weet dat ik dat na 7 maart a.s. niet meer 
zal kunnen doen. Iedere creatieve oplossing 
om op welke manier dan ook het probleem 
stevig aan te pakken, acht ik zeer welkom, 
want het is voor mij onaanvaardbaar dat men 
zo doorgaat en de fout kan blijven maken die 
nu gemaakt is, iets dat ik trouwens het hele 
college aanreken, niet alleen de betrokken 
wethouder. 
 Dan kom ik nu bij het volgende punt, 
namelijk de voorlichting naar de raad toe en 
de rol die het college daarin gespeeld heeft. 
Ik constateer twee heel duidelijke fases in de 
manier waarop de voorlichting is aangepakt: 
1. De eerste fase omschrijf ik als: er is niets 

aan de hand. In april jl. is een bepaald 
beeld geschetst van wat er aan de hand 
was met betrekking tot het dossier Prowi. 
Op basis van wat er nu ligt, kan ik de 
stelling accepteren dat de burgemeester 
op dat moment de commissie niet 
voorgelogen heeft. Weliswaar is toen niet 
het hele beeld geschetst dat wij nu, 
achteraf, van de zaak hebben, maar 
“liegen” betekent: bewust spreken van 
onwaarheid. Dat heeft de burgemeester 
niet gedaan. Wat dit betreft, heb ik weinig 
commentaar op de eerste fase. 

2. Daarna werd echter op een bepaald 
moment duidelijk dat er iets meer aan de 
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hand was. Toen trad de strategie “staat 
van beleg” in. Tijdens de staat van beleg 
werd absoluut het zo minimaal mogelijke 
aan informatie gegeven aan de raad, zo 
ongeveer alleen dat wat technisch 
mogelijk is. Het moment om op z’n minst 
aan te geven dat er wat aan de hand was, 
was precies bij het afkondigen van de 
staat van beleg. Ik ben van mening dat de 
raad in de loop van het proces meer dan 
genoeg heeft bewezen, tot de oppositie-
fracties aan toe, dat hij best de kiezen op 
elkaar weet te houden wanneer het gaat 
om het algemeen belang van Hengelo. Ik 
vind het ongelooflijk irritant dat ik zo 
ongelooflijk veel waardevolle informatie 
via inspanningen van de pers heb moeten 
vernemen. Achteraf gezien begrijp ik, als 
mens, de reactie van de burgemeester 
tijdens de vergadering van 17 november 
jl. wel, maar ik begrijp echt niet waarom 
de stukken die wij later hebben gekregen, 
ons toen niet ter hand konden worden 
gesteld. 

 Naar aanleiding van het functioneren 
van het college in het dossier Prowi, blijf ik 
nog met de volgende vraag zitten: Op welk 
moment wist de rest van het college eigenlijk 
wat er aan de hand was? Dit is een vraag aan 
de voorzitter van het college. 
 Het zure dat in mijn mond achterblijft, 
is dat ik nu niet meer weet in welke mate ik 
het college kan vertrouwen dat dit alles is, als 
u begrijpt wat ik bedoel! 
 
 De heer De Roo (HL): Mijnheer de 
voorzitter! Ik was blij met de uitspraak van 
de rechter in het dossier Prowi. Het ging mij 
namelijk aan het hart dat iemand die ik ken 
als een heel integer persoon, voor de 
rechtbank moest verschijnen. Dat doet je 
wat. Overigens geldt dat niet alleen voor het 
feit dat hij vrij is gesproken, want in heel veel 
kringen blijf je dan besmet. Dat zal nog lang 
duren, en daar ben ik niet blij mee. 
 Ik ben ook niet blij met de wijze 
waarop in dit huis is omgegaan met de 
informatievoorziening rond het dossier. Ik wil 
nog niet spreken over een staat van beleg, 
maar daar had de situatie wel heel veel van 
weg. Ik denk dat wij niet zijn misleid, maar 
wel op de verkeerde momenten zijn 
geïnformeerd met de verkeerde informatie.  

Uit de geformuleerde conclusies blijkt 
hoe moeilijk de zaak is. Zijn deze conclusies 
voldoende? Ik denk het niet, maar dat weten 
wij pas wanneer wij straks kunnen evalueren 
en wanneer het wel goed gaat wanneer zich 

een identieke case voordoet. Ik ben in ieder 
geval blij dat er maatregelen worden 
genomen en dat er een blik naar de toekomst 
toe is, om na te gaan hoe een en ander beter 
gedaan zou kunnen worden. 
 Ik kan nog een heleboel vragen stellen 
over het Prowi-dossier, maar ik heb 
vanavond al een heleboel vragen daarover 
gehoord waar het ook mij om gaat. Omwille 
van de tijd laat ik het hier echter bij. 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Mijnheer 
de voorzitter! Ook ik zal mijn bijdrage zoveel 
mogelijk beperken, aangezien er al heel veel 
vragen zijn gesteld over het Prowi-dossier. 
Wij zijn ontzettend geschrokken van deze 
hele affaire, maar wij zijn blij met de 
uitspraak van de rechter. De felicitaties 
daarvoor heb ik al persoonlijk verstuurd, en 
daarom is het niet nodig om ze nu te 
herhalen. 
 Door de Prowi-affaire is natuurlijk heel 
veel schade toegebracht aan zowel het 
college als de ambtenaren en de politiek in 
Hengelo. Door dit soort gebeurtenissen groeit 
het vertrouwen in het geheel niet. Wij menen 
dan ook dat het voor de inwoners van 
Hengelo heel duidelijk moet worden dat 
terzake alles wordt bekeken en beoordeeld 
en dat er volledige eerlijkheid is. Het moet 
voor iedereen duidelijk zijn dat de 
gemeenteraad bereid is consequenties te 
verbinden aan het eventuele falen van 
wethouders en ambtenaren (let wel: het 
eventuele falen). 
 Het college is nu gekomen met een 
zeer uitgebreide beschrijving van wat er 
allemaal gebeurd is in de zaak Prowi en hoe 
dat gebeurd is. Op zich is dat goed. 
Daarnaast ligt er meteen een voorstel om te 
voorkomen dat nog een keer hetzelfde kan 
gebeuren. Dat is voor ons te weinig. Er moet 
ook nadrukkelijk een beoordeling komen van 
de bestuurlijke rol van zowel het college als 
de individuele wethouder. 
 Wat wij helemaal niet sterk vinden, is 
het opdreunen van verzachtende 
omstandigheden. Zoals die nu zijn verwoord, 
lijken het eigenlijk alleen maar excuses, in de 
zin van: wij konden er ook niet zoveel aan 
doen; het is begrijpelijk wat er gebeurd is. 
Dat is te eenvoudig. 
 Wanneer wij alle stukken doorlezen, 
zien wij heel veel antwoorden, maar al die 
antwoorden roepen weer vragen op. Ook zien 
wij heel veel zaken die gewoon niet goed zijn 
gelopen. Ik wil daar een paar voorbeeldjes 
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uithalen (hoewel dat in wezen niet meer 
hoeft): 
- Mandaat- en delegatiebesluiten zijn niet 

toegepast. 
- Er zijn afspraken gemaakt die niet 

gemaakt hadden mogen worden. 
- Alles is gebeurd zonder daadwerkelijke 

betrokkenheid van college en manage-
ment. Hierover heb ik trouwens een 
vraag. “Daadwerkelijk” is altijd zo’n mooi 
woord. Er wordt gesproken over “zonder 
daadwerkelijke betrokkenheid van 
college”. Wat wist het college dan wel? In 
hoeverre was het college wel op de 
hoogte? “Daadwerkelijk” is op zich een 
vage term. 

- Verder zit ik nog met een vraag over de 
saneringskosten. Het is ondertussen 
duidelijk dat de gemeente niet verplicht 
was om de afspraak daarover van de 
provincie over te nemen. Als ik het goed 
heb gelezen, gaat het om ongeveer € 1 
miljoen. Wanneer je € 1 miljoen aan 
sanering wilt uitgeven zonder dat 
daarvoor een verplichting ligt, valt dat dan 
onder het mandateringsbesluit? Of had dat 
een raadsbesluit moeten zijn en hadden 
wij daarover moeten beslissen? In ieder 
geval heeft dit het probleem opgeleverd – 
ook de advocaat heeft daarop gewezen – 
dat de nieuwe eigenaar in staat was om 
heel goedkoop een bedrijf in handen te 
krijgen. Daarmee zitten wij heel dicht bij 
verboden overheidssteun. 

 Er staan nog veel meer voorbeelden in 
de stukken, maar die laat ik even zitten. 
 Wij hebben nog meer vragen met 
betrekking tot het voorstel (zij het dat ik er 
nu een heleboel oversla): 
- Het begrip “collegiaal bestuur” vinden wij 

een aantal keren terug in de stukken. 
Vindt het college dat vanwege het 
collegiale bestuur eigenlijk het gehele 
college bestuurlijk verantwoordelijk is voor 
het Prowi-dossier? 

- Waarom hebben wij als gemeente destijds 
de taak van bevoegd gezag op ons 
genomen, terwijl wij wisten dat wij daar 
nog niet klaar voor waren en de taak nog 
niet aankonden, met alle gevolgen van 
dien? 

- Vervolgens een vraag waarvan ik hoop dat 
ik er een heel goed antwoord op krijg van 
de wethouder. Hij heeft in de krant 
gezegd: Ik ga eigenlijk door met dezelfde 
manier van werken. Heeft de wethouder 
dat gezegd? En als hij dat gezegd heeft, 
hoe bedoelt hij dat dan? Ik kan mij echt 

niet voorstellen dat hij op dezelfde wijze 
wil doorgaan als hij tot nu toe heeft 
gewerkt, tenminste voor zover dat tot 
fouten heeft geleid. 

 Er is gezegd dat er sprake is van een 
bepaalde bestuurscultuur. Daar zijn wij 
ontzettend van geschrokken, en dit aspect 
zien wij als misschien wel het grootste 
probleem. Gaat het nu om een bestuurs-
cultuur binnen de hele gemeente Hengelo? 
Zo ja, dan gaat het niet om een incident. Het 
dossier is toevallig naar buiten gekomen 
omdat de officier van justitie er, samen met 
de FIOD e.d. bovenop is gesprongen, maar 
dan gebeurt het dus veel meer. Dan hebben 
wij een heel groot probleem. 
 Voorzitter, u wilt graag dat wij 
vanavond alvast conclusies trekken. De echte 
conclusies kunnen wij nu nog niet trekken, 
want dat zal moeten gebeuren tijdens de 
raadsvergadering. Conclusies die wij al wel 
kunnen trekken, zijn: 
- dat er in het Prowi-dossier veel fouten zijn 

gemaakt; 
- dat er te weinig of geen informatie is 

gegeven; 
- dat er misschien een nog veel groter 

probleem ligt, namelijk het onderwerp 
waar men het steeds over heeft, te weten 
de bestuurscultuur; 

- en dat verantwoordelijkheid gevolgen mag 
hebben. 

 
 De heer Kok (wethouder): Mijnheer de 
voorzitter! Laat mij beginnen met te zeggen 
dat de politiek-bestuurlijke verantwoordelijk-
heid voor het Prowi-dossier natuurlijk ligt bij 
de portefeuillehouder die verantwoordelijk is 
voor de betrokken afdeling. Laat dat helder 
zijn. Die verantwoordelijkheid draag ik ook. 
 Wat een beetje lastig is bij een 
heleboel vragen die vanavond zijn gesteld, is 
dat ze voor een deel een herhaling zijn van 
hetgeen in het strafrechtelijk onderzoek is 
onderzocht. Dat neemt niet weg dat ik daar 
antwoord op kan geven. Dat zal ik ook zo 
goed mogelijk doen, maar onthoud wel dat 
een aantal vragen al uitgekauwd is.  

Ik constateer dat er op basis van de 
onderhavige stukken dezelfde misvatting 
bestaat als bij het OM bestond. Die 
misvatting moet ik uitleggen, want anders 
ontstaat er een verkeerd beeld. Dat geldt met 
name voor de twee brieven. Ook het OM 
heeft in eerste instantie gesproken over een 
afwijzingsbrief en een toewijzingsbrief. Dat is 
niet correct. De eerste brief, die meegegeven 
is maar niet ondertekend was, was een 
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weergave van de afspraak die gemaakt was. 
Die afspraak luidde dat de gemeente in 
principe bereid was om het contract dat de 
provincie had gesloten, over te nemen. De 
heer Knegt zei ten onrechte dat wij dat niet 
verplicht waren. Ik heb dit onlangs nog 
nagetrokken bij de landsadvocaat. Die zegt 
dat je als lagere overheid wel degelijk 
gehouden bent om bij het overnemen van het 
bevoegd gezag, de bestaande afspraken over 
te nemen. Dat was dus geen kwestie van “dat 
had niet gehoeven”, want dat moest wel 
degelijk. Dat heeft te maken met behoorlijk 
bestuur. 

 
De heer Knegt (Hengelo.nu): Voor-

zitter! Mag ik hierop reageren? 
 
De Voorzitter: Laat de wethouder 

gewoon antwoord geven. 
 
De heer Schoonhoven (D66): Maar 

er is geen tweede termijn. 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Er is 
inderdaad geen tweede termijn. Wat ik over 
dit onderwerp beweerde, heb ik rechtstreeks 
gehaald uit de stukken van de door de 
gemeente ingehuurde advocaat.  
 
 De Voorzitter: Wat is uw vraag? 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Die gaat 
over de vraag of de gemeente verplicht is om 
de saneringskosten van € 1 miljoen na het 
faillissement wel of niet te dragen. In de 
stukken van de door de gemeente 
ingehuurde advocaat vind je terug dat de 
gemeente dat niet verplicht zou zijn. Ook in 
de algemene brief waar wij het vanavond 
steeds over hebben en waar ook de heer Kok 
het zojuist over had, staat dat de gemeente 
niet verplicht was om het over te nemen. 
Vandaar mijn vraag daarover. 
 
 De heer Kok (wethouder): Dat zijn 
twee verschillende dingen, voorzitter, die 
moet men uit elkaar houden. Ik had het over 
een afspraak die de provincie met een bedrijf 
had gemaakt over een sanering. Die afspraak 
moesten wij overnemen. Daarnaast is er de 
brief die door het OM is betiteld als een 
afwijzingsbrief. Dat is helemaal geen 
afwijzingsbrief. Nee, dat is een brief die 
opgesteld was naar aanleiding van de vraag 
van betrokkene: Hoe zit de wettelijke 
regeling in elkaar? De algemene wettelijke 
regeling zegt dat bij verkoop van een perceel 

een saneringsafspraak niet automatisch 
overgaat. Daar zit het probleem. Wij waren 
bevoegd gezag, en daarom waren wij op 
basis van een aantal argumenten ook 
bevoegd om een afspraak te maken over 
sanering (ook de landsadvocaat heeft dit 
gezegd; ik weet niet of het stuk daarover bij 
de stukken is gevoegd). In dit geval was het 
dus onze bevoegdheid om het zo te doen als 
wij gedaan hebben. 

Men mag van mij aannemen dat 
wanneer iemand bij mij komt die zwaar 
hamert op de werkgelegenheid, ik wel 
doorheb dat dat gebeurt om mij met een 
gevoelig punt te overtuigen van de noodzaak 
van iets. Echter, als daarbij een accountant 
aanwezig is, dan mag ik toch aannemen dat 
het allemaal keurig in orde is? Als er dan ook 
nog een brief van de provincie bij is met een 
afspraak daarover, dan moet ik toch 
aannemen dat het allemaal keurig geregeld 
is? Dan kan ik toch niet vermoeden dat er 
een spel wordt gespeeld? Dat is ook bij 
niemand opgekomen op dat moment, 
absoluut niet. Waarom zou dat ook? Daarvoor 
was geen enkele aanleiding. Sterker nog: er 
was ook niemand anders die met de vraag 
kwam. Er kwam er slechts één met de vraag, 
namelijk de heer L. Die vroeg: Kan ik de 
afspraak over sanering herbevestigd krijgen 
door de gemeente, want ik wil het bedrijf 
doorstarten? Dat was de vraag. Daarop heb 
ik geantwoord: Dat weet ik niet, want ik zit 
hier nog maar net; wij gaan naar de afdeling 
om te bekijken wat wij voor elkaar kunnen 
krijgen, of het überhaupt kan en, zo ja, hoe 
wij dat dan moeten regelen. 
 
 De heer K. Mulder (Burger Belangen): 
Mijnheer Kok, ik heb een vraag aan u. U zei 
zojuist dat niemand anders wat vroeg...  
 

De heer Kok (wethouder): Nee, nee, 
nee... 

 
De heer K. Mulder (Burger 

Belangen): Een dag later werd toch, min of 
meer op verzoek van de heer Korver, 
aangegeven... 

 
De heer Noest (VVD): Voorzitter! Ik 

stak zojuist keurig mijn vinger op voor een 
interruptie, maar nu gaat er iemand 
schreeuwen. Dat vind ik toch geen... 

 
De heer K. Mulder (Burger 

Belangen): Mijnheer Noest! U hebt nu twee 
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keer in een vergadering gezegd dat ik 
schreeuw. U moet daar eens mee stoppen. 

 
De heer Noest (VVD): U wacht niet 

op toestemming van de voorzitter, u 
schreeuwt gewoon. 
 

De heer K. Mulder (Burger 
Belangen): Ik schreeuw blijkbaar altijd, 
volgens uw oortjes! Ik moet daar blijkbaar 
mee stoppen, omdat u het niet doet. 

 
De Voorzitter: Bent u uitgesproken, 

mijnheer Mulder? 
 
De heer K. Mulder (Burger 

Belangen): Ja. 
 
De Voorzitter: Wat is uw vraag, 

mijnheer Noest? 
 
De heer Noest (VVD): Ik heb een 

vraag aan de wethouder. Hij zei zojuist: Wij 
hebben in een brief, volkomen volgens de 
regels, gewoon aangegeven dat er geen 
verplichting was om de nieuwe eigenaar te 
verklaren dat de gemeente de sanering zou 
uitvoeren. Prima. Maar dat deed hij heel 
enkelvoudig, alleen in die richting. Voor die 
tijd praatte hij echter al met de potentiële 
overnemer en had hij die al laten blijken 
willig te zijn om een regeling te treffen. 
Waarom heeft hij diezelfde willigheid niet 
gekoppeld aan de brief naar de vraagsteller, 
zijnde de curator? 

 
De heer Kok (wethouder): De vraag-

steller was niet de curator. De vraagsteller 
was dezelfde als degene die de afspraak 
wilde maken met ons. Die vroeg om de 
wettelijke regeling. Die kun je dan krijgen. 
Wat de heer Noest zei, was helemaal niet aan 
de orde. Dat is allemaal exact onderzocht en 
gebleken. 

 
De heer Straub (PvdA): Voorzitter! 

Ik wil een ordevoorstel doen. Dit gaat niet 
goed zo. Ik heb een enorme behoefte aan 
een tweede termijn, ook vanwege het feit dat 
ik van mijn collega’s het een en ander te 
horen heb gekregen. Ik snap dat er een 
tijdsdruk op deze vergadering staat (stoppen 
om 19.45 uur). Ik ben echter van mening, 
zeker na de gang van zaken in de afgelopen 
maanden, misschien wel een jaar als je 
teruggaat naar april, dat wij niet lichtzinnig 
met dit onderwerp moeten omgaan. Ik stel 
voor om deze vergadering voort te zetten tot 

19.45 uur en om dan de vergadering te 
schorsen, zodat er op een ander moment een 
tweede termijn kan plaatsvinden. Ik wil 
sowieso goed nadenken over de vraag hoe ik 
verder wil omgaan met het Prowi-dossier, 
want dat weet ik nog niet. Misschien weet ik 
dat zelfs op 28 februari a.s. nog niet. 

 
De Voorzitter: Dames en heren! Ik 

vraag u wat u vindt van dit ordevoorstel. Ik 
stel vast dat u daarmee instemt. 

 
De heer Noest (VVD): Voorzitter! 

Spreken wij dan ook af dat wij vanavond niet 
meer interrumperen? Dus: nu gewoon 
informatieverschaffing en verder niets. 

 
De Voorzitter: Ook dat lijkt mij een 

goed voorstel. Wil iedereen zich daaraan 
houden? 

 
De heer Knegt (Hengelo.nu): Nee, 

voorzitter. Verder vraag ik mij af of het niet 
veel verstandiger is om de beantwoording 
door het college door te schuiven naar een 
volgende bijeenkomst. Ik vraag dit met name 
omdat u eigenlijk de verplichting wilt 
opleggen om niet te interrumperen. Dat kan 
natuurlijk niet wanneer iets echt discussie 
vergt. 

 
De Voorzitter: Laat ons dan af-

spreken, dames en heren, dat wanneer u 
dringende vragen hebt, u mag interrum-
peren. Het moet dan echter wel om echt 
dringende vragen gaan. Kortom, ik heb er 
geen probleem mee wanneer vragen worden 
gesteld, als dat maar kort en krachtig 
gebeurt, maar de heer Kok moet wel door 
kunnen praten. Die gelegenheid heeft u ook 
gehad. 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): 

Voorzitter! Misschien is het zinvol om eerst 
een datum voor het vervolg van deze 
vergadering te prikken. Volgende week is er 
vakantie, dus dat kan problemen geven. 

 
De Voorzitter: Daar is al over na-

gedacht, kan ik u melden. De datum van de 
volgende bijeenkomst wordt waarschijnlijk 27 
februari aanstaande. 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): 

Dan kies ik ervoor om de hele zaak door te 
schuiven, want dit wordt niks. 
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De Voorzitter: Zojuist is het orde-
voorstel aangenomen om deze vergadering 
voort te zetten tot 19.45 uur. 

 
Mevrouw Ten Heuw (SP): Voorzitter! 

Ik wil een tussenvoorstel doen. Ik stel voor 
om de vragen die vanavond gesteld zijn, 
schriftelijk te laten beantwoorden door het 
college en om op 27 februari een tweede 
mondelinge ronde in te lassen. 

 
De Voorzitter: De commissiegriffier 

zal proberen om de vragen die vanavond niet 
beantwoord worden, schriftelijk te laten 
beantwoorden en voor 27 februari naar u toe 
te sturen. 

Ik vraag de heer Kok om zijn beant-
woording te vervolgen 

 
De heer Kok (wethouder): Mijnheer 

de voorzitter! Het ging zojuist om de vraag 
van de curator of hij in aanmerking zou 
komen voor een saneringsregeling. Die vraag 
is uiteindelijk positief beantwoord. Het punt 
waarop het mis is gegaan – en dat lag heel 
ingewikkeld – is het feit dat het om 
verschillende percelen ging. Voor één perceel 
gold een afspraak met de provincie, voor de 
andere twee gold geen afspraak. De curator 
wilde, in overleg met ING, de hele handel – 
dus alle percelen met opstallen – in één keer 
verkopen. Toen is door de medewerkster 
aangegeven, zoals men in de stukken kan 
terugvinden, dat het nog jaren zou kunnen 
duren. De reden daarvoor was dat de twee 
andere percelen nog niet waren onderzocht; 
daarover bestond nog geen enkele afspraak 
en het was niet helder wat daar precies mee 
aan de hand was. Er is dan ook tegen ING 
gezegd: Dat kan nog wel een tijdje duren, 
want wij moeten daar nog eens goed naar 
kijken. ING heeft dat opgevat (zoals ook 
bleek bij de zaak van het OM) als: Oh, wij 
behoeven niet veel te verwachten van de 
gemeente, dus verkopen maar die handel. 
Dat was niet terecht. Weliswaar zou de zaak 
nog lang duren, maar dat sloeg alleen op het 
totaal, niet op het perceel waar al een 
afspraak over was.  

Het feit dat het om verschillende per-
celen ging, heeft de zaak hopeloos 
ingewikkeld gemaakt, zo wil ik hier nogmaals 
benadrukken. Natuurlijk hebben wij daar heel 
kritisch naar gekeken, ook achteraf. Pas op 
het moment dat ik het dossier kreeg, wist ik 
waar het werkelijk over ging, want dat wist ik 
echt niet, zo durf ik hier met mijn hand op 
het hart te beweren. Men kent mij en weet 

dat ik best dossiers lees als dat van belang is, 
en in dit geval was dat van belang. Pas toen 
ik het hele dossier kreeg, 60 cm dik, 6 
ordners, en ik het ging lezen, heb ik ontdekt 
wat er precies gebeurd was. Voorheen wist 
noch de medewerkster noch ik dat. Hoe kon 
dat nou? Dat was op zich helemaal niet 
verwonderlijk. Als het gaat om bodem-
sanering, maken wij een afspraak met de 
eigenaar van de grond over een bijdrage van 
de overheid. Daarbij is, om onrechtvaardige 
verrijking te voorkomen doordat het 
desbetreffende perceel meer waard wordt, 
altijd een bijdrage nodig van de eigenaar. Dat 
hebben wij gezien bij Stork in Hart van Zuid, 
en dat hebben wij in dit geval gezien. Dit was 
al geregeld door de provincie. Dat is de lijn. 

Vervolgens speelde er een heel 
ingewikkelde faillissementskwestie. In 
principe gaan wij daar niet over (daar kan 
men de literatuur op nakijken). Het ging om 
ingewikkelde constructies met BV’s. Wij zijn 
daar nóg niet uit. Ik heb de landsadvocaat 
daar naar gevraagd, en die zei tegen mij: 
Daar is eigenlijk niets voor geregeld, want 
het komt nooit voor in die vorm. Het is nooit 
voorgekomen en zal hoogstwaarschijnlijk 
nooit weer voorkomen, zo’n ingewikkelde 
zaak met zoveel BV’s en zoveel onderdelen. 
Daarbij wist niemand waar de afspraak zat. 
Zat die in het bedrijf? Zat die bij de eigenaar? 
Niemand wist dat precies en niemand kon 
ons dat vertellen. 

Vanavond is een aantal keren 
gevraagd waarom de gemeente destijds de 
taak van bevoegd gezag over heeft genomen 
van de provincie. Dat gebeurde vanuit de 
wetenschap dat in alle normale gevallen zoals 
die voorkomen, wij gedrieën zouden 
optrekken. Almelo, Enschede en Hengelo zijn 
samen sterk genoeg om de taak aan te 
kunnen. Echter, dat zo’n ingewikkelde 
kwestie zou langskomen waarin alle vormen 
van recht die bestaan in dit land bij elkaar 
komen, daar was niemand op voorbereid. 
Bovendien (ook dat vindt men in de stukken) 
heeft de provincie lange tijd geweigerd om 
het dossier over te dragen. Pas in september 
is een medewerker naar Zwolle gegaan om 
een schaduwdossier mee te krijgen. De 
provincie was toen echter nog niet zo ver; die 
wilde het dossier nog niet overdragen. Wij 
zijn ervan uitgegaan – en dat kan men naïef 
noemen – dat de provincie heel lang heeft 
gezocht naar een oplossing voor het 
probleem/perceel (dat blijkt ook uit het 
dossier). Uiteindelijk is de provincie gekomen 
tot een constructie met een toezegging, 
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getekend door de griffier en de Commissaris 
van de Koningin. De afspraak was dat er een 
bijdrage zou komen van de overheid, dat de 
overheid de sanering grotendeels zou 
betalen. Wij zijn ervan uitgegaan dat dat 
allemaal goed uitgezocht was. Uit het dossier 
blijkt ook dat dat het geval was. Kortom, 
toen wij de taak van bevoegd gezag met de 
daarbij behorende afspraken overnamen, was 
het niet onlogisch om ervan uit te gaan dat 
het allemaal goed was.  

Over het feit dat er vervolgens een 
faillissementsprobleem – waar in Nederland 
altijd heel veel gedoe over is – tussendoor 
kwam, zou men kunnen zeggen: Dan moet je 
alert zijn en moet je een aantal juristen 
inschakelen. Achteraf, met de wijsheid van 
nu, meen ik dat dat inderdaad verstandig zou 
zijn geweest. Echter, als iemand, samen met 
zijn accountant, komt met een doorstartplan 
en een brief van de provincie, dan vind ik het 
niet zo onlogisch dat je als ambtenaar en als 
wethouder aanneemt dat de zaak geregeld is 
en dat het goed is zo. Wij konden niet 
vermoeden dat het anders was. 

 
De heer K. Mulder (Burger 

Belangen): Ik heb het volste vertrouwen in 
wat u nu zegt; de omstandigheden die u 
schetst, kan ik mij goed voorstellen. U zei 
zojuist: In september kreeg ik het 
schaduwdossier van de provincie. U gaf toen 
niet het jaartal aan. Was dat in 2004 of in 
2003? 
 
 De heer Kok (wethouder): Dat zal ik 
precies vertellen. Een week voordat wij de 
afspraak hadden bij de Telgenflat, had ik de 
vraag gekregen. Toen heb ik geantwoord: 
Dat weet ik niet, dus dat moeten wij 
nazoeken; wij weten niet precies hoe het zit, 
want wij zijn nog maar net het bevoegd 
gezag, maar het komt volgende week langs. 
Intussen is een medewerker van onze 
gemeente naar Zwolle gegaan om het dossier 
op te halen. Toen is er ook navraag gedaan 
bij de landsadvocaat en is geprobeerd overal 
informatie vandaan te halen: bij Enschede, 
Almelo en de provincie. Niemand kon echter 
helderheid geven over hoe de zaak precies 
moest worden afgehandeld. Daarvoor was er 
geen heldere weg, en die is er nog steeds 
niet, dat is het vervelende. Ik heb 
geprobeerd die te achterhalen en heb 
daarvoor collega’s in Zwolle gebeld, met Den 
Haag gebeld en de landsadvocaat gemaild (ik 
kan de mail laten zien). De landsadvocaat 

zei: Er is eigenlijk niets voor geregeld. 
Nogmaals: er is niets voor geregeld. 
 
 Mevrouw Ten Heuw (SP): Voorzitter! 
De wethouder gaf aan dat de hoofdlijn van 
beleid in bodemsaneringszaken is dat met de 
eigenaar van de grond afspraken worden 
gemaakt. Maar de heer L. was toch geen 
eigenaar op het moment waar de wethouder 
het zojuist over had? Het faillissement van 
Prowi maakte toch niet dat er opeens een 
andere eigenaarssituatie was? De curator 
behartigde toch de belangen van degene die 
op dat moment nog eigenaar was van de 
grond? 
 
 De heer Miedema (ChristenUnie): 
Voorzitter! De wethouder heeft uitvoerig 
uitgelegd hoe de twee betrokken brieven zijn 
ontstaan. Dat ik dat niet begrijp, is nog tot 
daaraan toe, maar zelfs de advocaat van de 
gemeente heeft de vraag gesteld hoe de twee 
brieven van de gemeente inhoudelijk met 
elkaar te rijmen zijn. Als zelfs de advocaat 
het niet begrijpt, dan is er toch wel iets aan 
de hand. 
 
 De heer Kok (wethouder): Dat hangt 
ervan af welke twee brieven u bedoelt; ik 
neem aan die van 26 september 2002. Dit 
onderdeel is verwarrend; dat heb ik ook 
geconstateerd, want mij is natuurlijk eerder 
al de vraag voorgelegd hoe dat kon. Als je 
goed kijkt, zie je het volgende: 
1. De ene brief heeft als aanhef: Naar 

aanleiding van een gesprek dat u hebt 
gehad met wethouder Kok op die en die 
datum, deel ik u het volgende mee 
(volgens mij was het gesprek op de 25e). 
Vervolgens wordt in de brief de wettelijke 
regeling geschetst. Er had echter ook 
gewoon geschreven kunnen worden: Op 
uw verzoek om de wettelijke regeling 
mede te delen, doe ik u het volgende 
toekomen. Als dat geschreven was, dan 
was de zaak helder geweest. Nu is echter 
gerefereerd aan een gesprek, terwijl de 
inhoud van de brief daar verder niets mee 
te maken had. Mij was namelijk de vraag 
gesteld (ik dacht op de 25e): Is het 
mogelijk om de wettelijke regeling op 
papier te zetten? Daarop heb ik gezegd: 
Ja, dat denk ik wel, maar dat moet u even 
vragen aan de afdeling, want dat kan ik 
niet. (Waarom zou ik dat ook moeten 
kunnen? Dat is mijn werk niet.) Kortom, 
de wettelijke regeling is keurig op papier 
gezet. 
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2. De tweede brief is geschreven naar 
aanleiding van het gesprek op de morgen 
van de 26e. In dat gesprek was afgespro-
ken, in aanwezigheid van een aantal 
medewerkers waaronder het hoofd van de 
afdeling, dat gekomen zou worden tot een 
antwoord op de vraag over de principe-
afspraak. Dat luidde: De afspraak die al 
bestaat met de provincie, willen wij 
overnemen, ervan uitgaande dat de heer 
L. het bedrijf terug zal kopen. Dat was 
namelijk de bedoeling. De heer L. kon 
alleen het bedrijf terugkopen en een 
doorstart maken als wij de afspraak die de 
provincie had gemaakt, zouden voort-
zetten. Anders kon dat niet. Waarom had 
hij daar haast mee? Omdat de afnemers 
van Prowi, met name de grote bedrijven 
waar Prowi aan leverde, voor een 
bepaalde datum wilden weten: Gaat het 
bedrijf door of gaat het niet door, want 
anders moeten wij naar een ander, want 
wij hebben haast. Dat was de enige 
achtergrond. Toen hebben wij gezegd (en 
dat kan men navragen bij de accountant): 
In principe zijn wij bereid om de afspraak 
over te nemen, maar wij willen wel even 
bekijken hoe dat precies moet. Vervolgens 
hebben wij afscheid genomen, maar werd 
’s middags gebeld met de mededeling: 
Laat maar zitten. Door de één is dat 
uitgelegd als: Wij hebben helemaal geen 
afspraak meer. Door de ander is het 
uitgelegd als: Wij hadden toch een 
afspraak; hoe zit dat precies? Daar is de 
verwarring ontstaan. 

 
 De heer Noest (VVD): Voorzitter! De 
mededeling waar de heer Kok het nu over 
heeft, is gegaan naar de potentiële nieuwe 
eigenaar. Waarom is die mededeling toen 
niet onmiddellijk naar de curator gegaan? 
Waarom is die niet van dezelfde informatie 
voorzien? 
 
 De heer Kok (wethouder): Nu vraagt u 
mij iets waar ik het antwoord niet op weet. 
Dat is ook niet te achterhalen. Daar zit ook 
geen boze opzet achter. Er is niet aan 
gedacht op de één of andere manier. 
Nogmaals: ik weet het niet, nog steeds niet. 
En niemand weet het. Ook in de gesprekken 
hierover is geen duidelijkheid gekomen over 
de vraag waarom niemand de curator heeft 
geïnformeerd. Waarschijnlijk is dat niet 
gebeurd, omdat wij ervan uitgingen dat 
degene de afspraak al had met de provincie, 
te goeder trouw handelde en met het bedrijf 

zou doorgaan en dat de curator daarvan op 
de hoogte zou zijn. Overigens is dit laatste 
ook maar een interpretatie, want dat weet ik 
niet. Het is in ieder geval bij niemand 
opgekomen om de curator te melden (los van 
de vraag of dat formeel moest): Hé, wij 
hebben een afspraak. Hij was waarschijnlijk – 
denk ik, maar dat weet ik nog steeds niet – 
de eigenaar van de afspraak. 
 
 De heer Noest (VVD): Maar u bent het 
met mij eens dat het daar mis is gegaan? 
 
 De heer Kok (wethouder): Wat mij 
heeft verbaasd – en ik zeg dit niet om de 
zwartepiet daar neer te leggen – is het 
volgende. De curator had mij gebeld. Die heb 
ik toen doorverwezen, nadat ik gezegd had: 
Daar weet ik echt niet voldoende van op dit 
moment. Vervolgens heeft de curator 
gemeend op basis van één telefoontje te 
moeten afhaken en de heer G. te moeten 
adviseren zo snel mogelijk te verkopen. Dat 
is voor een curator, op z’n zachtst gezegd, 
curieus. Dat is ook door de rechter 
uitgesproken, dus dat kan ik hier wel zeggen. 
Dat is bijzonder. 
 
 De heer Noest (VVD): Wij behoeven 
de rol van de curator niet te beoordelen. 
 
 De heer Kok (wethouder): Nee, exact. 
 
De heer Noest (VVD): Het was fraaier 
geweest wanneer de betrokken informatie 
naar de curator was gestuurd. Ook al had de 
curator ’s middags gezegd: “Ik hoef het niet 
meer te weten”, dan nog had achteraf 
dezelfde informatie op schrift naar de curator 
moeten gaan. 
 
 De heer Kok (wethouder): Ja, maar 
uiteindelijk heeft de curator – en dat kan men 
in het dossier terugvinden – een brief gehad 
waarin staat dat de gemeente bereid was een 
soortgelijke afspraak met de curator te 
maken. Daarvan denk ik: Waarom is de 
curator daar niet op ingegaan? Immers, ING 
had haast om de handel te verkopen, de hele 
handel, en niet alleen het perceel waar de 
saneringsafspraak op rustte. Alles bij elkaar 
opgeteld, denk ik: Daar is geen enkele 
overheid op berekend. Op dit soort 
ingewikkelde kwesties zijn wij niet berekend. 
Die zijn veel te moeilijk, want daar komt alles 
bij elkaar. 
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 De heer K. Mulder (Burger Belangen): 
Voorzitter! De wethouder zegt nu dat de 
curator over dit punt was geïnformeerd (dat 
kun je ook uit de stukken halen). De curator 
wist donders goed: Als wij het in bezit 
houden, dan kunnen wij de grond saneren en 
dan moet ook de gemeente saneren, en dan 
hebben wij een waardevol perceel terug. Dat 
was duidelijk. Maar over het tweede stuk van 
het verhaal is niet geïnformeerd. Daarmee 
bedoel ik het feit dat er ook een mogelijkheid 
zou zijn voor een eventuele koper om gebruik 
van de afspraak te maken. De heer L. had 
wel de mogelijkheid toegezegd gekregen, 
althans in principe. Dat is toen naar de 
curator toe niet aangegeven. Men heeft toen 
heel duidelijk tegen de curator gezegd: 
Sorry, u kunt er wel gebruik van maken, 
maar de algemene lijn geeft aan dat de 
gemeente niet verplicht is om voor een 
eventuele nieuwe koper deze lijn door te 
zetten. 
 
 De heer Kok (wethouder): Dat is 
juridisch volkomen juist, omdat de gemeente 
dat inderdaad niet verplicht is. De richtlijn 
vanuit VROM (en dat vind je natuurlijk in 
geen enkele wettelijke regeling) is altijd: 
Gemeente, pas op dat bij saneringen het geld 
niet automatisch ten behoeve van 
waardevermeerdering van onroerend goed bij 
ontwikkelaars en banken terechtkomt. In die 
zin is het volkomen terecht dat formeel is 
medegedeeld: Pas op als u verkoopt; u kunt 
wel verkopen, maar dan gaat niet 
automatisch de afspraak mee. Er waren 
indertijd namelijk kandidaten, zij het dat men 
dat in de voorliggende stukken niet 
terugvindt. Er was bijvoorbeeld een 
kandidaat in de Achterhoek. Die kandidaat 
wilde de portefeuille en de machines, maar 
verder niets. 
 
 De Voorzitter: Wilt u verdergaan met 
de beantwoording van de vragen, mijnheer 
Kok, want wij dwalen erg af. 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Maar er 
ligt hierover nog wel een cruciale vraag van 
mij, voorzitter. Op het moment waar de 
wethouder zojuist over sprak, was de situatie 
zo dat andere gegadigden die zich hadden 
gemeld, niet automatisch de afspraak van de 
provincie konden overnemen. Alleen naar 
kandidaat L. zou de afspraak van de provincie 
kunnen overgaan. Zo lag het. Nogmaals: de 
rest kon de afspraak niet automatisch 

overnemen. Wel misschien, maar L. kon de 
afspraak automatisch overnemen. 
 
 De heer Kok (wethouder): Nee, niet 
automatisch. Bovendien was L. de enige die 
met de vraag kwam. De anderen kwamen 
pas veel later daarmee, toen ze zagen dat er 
blijkbaar wat te halen was. Nogmaals: L. was 
de enige en de eerste die kwam en vroeg: Ik 
wil een doorstart maken; kan de gemeente 
de afspraak voortzetten die ik als vorige 
eigenaar al had met de provincie? Dat 
hebben wij uitgezocht, waarbij ons bleek dat 
dat kon. Pas veel later kwamen anderen aan 
de bak, die zeiden: Oh, wacht even, daar valt 
blijkbaar wat saneringsgeld te halen. Zo is 
het gegaan, en niet anders. 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Dat is 
ook logisch. Ze konden die vraag niet stellen, 
want ze kenden de afspraak niet. 
 
 De heer Kok (wethouder): Maar ze 
hadden zich ook kunnen melden om het 
bedrijf overeind te houden. Dat hebben ze 
niet gedaan. Met alle respect, maar dat heeft 
niemand gedaan, op die ene na. Dat kan ik 
nog waarderen ook, want dat betekende ook 
maatschappelijk rendement leveren. 
Nogmaals: anderen waren er niet; die 
hebben zich niet gemeld in eerste instantie. 
Niemand was bezig met een doorstart, alleen 
de oude eigenaar. 
 
 De heer K. Mulder (Burger Belangen): 
De oude eigenaar had het huurrecht van het 
perceel verworven, tijdelijk, en was bezig 
met een doorstart van het bedrijf. 
Logischerwijs zal hij ook geprobeerd hebben 
de continuïteit van het bedrijf te bewerk-
stelligen. Het was daarom heel logisch dat hij 
met zijn vraag bij u kwam. Het punt dat blijft 
en waar ik moeite mee heb – dat meen ik 
echt – is hetgeen er gebeurde op 11 
december. Toen kwam de curator en gaf die 
in feite dezelfde angst aan als u had, 
namelijk: Wij willen geen kapitalisme 
verrijken met overheidssubsidies, dus wij 
houden ons echt op het formele vlak. Dat 
was volgens mij het moment geweest waarop 
u had kunnen zeggen: Wij leggen de kaarten 
gewoon neer zoals die er moeten zijn. Dat 
had ik daarvoor een belangrijk moment 
gevonden, maar dat mis ik in het hele 
verhaal. 
 
 De heer Noest (VVD): Hoor ik nu uit 
de woorden van fractie van Burger Belangen 
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dat die concludeert dat er opzet in het spel 
is? 
 
 De heer K. Mulder (Burger Belangen): 
Mijnheer Noest! Ik zal niet tegen u 
schreeuwen, want u hebt een heel goed 
gehoor blijkbaar! 
 
 De heer Noest (VVD): Ik stel een 
gewone vraag. 
 
 De heer K. Mulder (Burger Belangen): 
Ja, soms stelt u een gewone vraag, maar dit 
soort vragen vind ik heel ongewoon, want uit 
mijn woorden kan men niet proeven dat ik 
van mening zou zijn dat er opzet in het spel 
is. Dan hadden wij namelijk al een conclusie 
hier neergelegd. Natuurlijk geven wij de 
wethouder alle kans om hier te laten zien wat 
de feitelijke situatie was, zodat wij een goede 
afweging kunnen maken ten aanzien van de 
politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid. 
Daar zijn wij mee bezig. Het woord “opzet” 
heeft u niet van mij gehoord. Ik zeg alleen: 
11 december was voor mij het moment 
geweest waarop de gemeente de kaarten op 
tafel had kunnen leggen. 
 
 De heer Noest (VVD): Ik heb uw 
interpretatie goed gehoord. Ik begrijp daaruit 
dat er geen opzet-vraag zat in de opmerking 
die u zojuist maakte. 
 
 De Voorzitter: Oké, de vraag van de 
heer Noest is beantwoord. Ik vraag de heer 
Kok om verder te gaan met de beantwoor-
ding van de vragen. 
 
 De heer Kok (wethouder): Ja, 
voorzitter, maar ik ga nog even in op de 
tussenopmerking van de heer K. Mulder. Wat 
hij aangaf, heeft helemaal niets met 
kapitalisme te maken. Volgens mij leven wij 
in een kapitalistische maatschappij, maar dat 
doet er helemaal niet toe. Het heeft niets met 
een politiek oordeel te maken. Toen ik een en 
ander las, heb ik daar natuurlijk heel lang 
over nagedacht. Het ging om het maken van 
een politiek-bestuurlijke afweging tussen drie 
partijen (waarvan de eerste zich alleen maar 
even in eerste instantie had gemeld, maar 
twee andere partijen kwamen later). De ene 
partij wilde het bedrijf met alles erop en 
eraan overnemen, inclusief de werkgelegen-
heid – dat die een huurcontract had, wisten 
wij niet – terwijl de twee andere partijen 
uitsluitend belang hadden bij een 
waardevermeerdering van het onroerend 

goed. Toen wij de afweging ten aanzien 
daarvan moesten maken, zouden wij, zelfs bij 
de marginale toetsing van VROM, een groot 
probleem hebben gehad als wij voor de twee 
andere partijen/opties hadden gekozen. Ik 
vind het politiek-bestuurlijk volstrekt 
verantwoord om te zeggen: Ik geef de 
voorkeur aan degene die een redelijk 
rendement levert dat ook voor onze 
gemeente van belang is. Immers, wij zijn er 
niet voor – en het overheidsgeld is er niet 
voor – om waardevermeerdering te creëren 
van onroerend goed. Dat is onze taak niet. In 
die zin vind ik politiek-bestuurlijk mijn 
afweging een gewone afweging. Die is ook te 
rechtvaardigen wat mij betreft. Dat blijf ik 
ook zeggen. Als ik die keus heb (overigens 
was die in dit geval niet zo zwart-wit), dan is 
die voor mij niet ingewikkeld. Die kan 
gemaakt worden zonder met opzet anderen 
te benadelen. Overigens is dat strafrechtelijk 
weerlegd; dat is absoluut niet aan de orde. 
Dat is niet gebeurd. Kortom, wij hebben geen 
partij gekozen. De heer K. Mulder noemde 
dat griezelig. Dat zou het inderdaad zijn 
geweest. 

Ook hebben wij ING niet afgewezen. 
Het is lastig – daar word je af en toe 
helemaal gallisch van – wanneer mensen 
naar aanleiding van een telefoongesprek 
aantekeningen maken en wanneer vervolgens 
die aantekeningen ineens “de waarheid” 
worden. Dat blijkt wanneer men het dossier 
leest, maar dat is heel vervelend. Dan word 
je namelijk geconfronteerd met de 
aantekeningen van iemand die, in dit geval, 
heeft gezegd: Volgens mij hebben wij van de 
gemeente niet veel te verwachten. Dit gaat 
over de kwestie van de verschillende 
percelen, waarover is gesteld: Als je alles in 
één keer wilt verkopen terwijl voor tweederde 
van de percelen niets geregeld is, dan duurt 
het nog jaren. Dat klopt, maar dat werd 
uiteindelijk uitgelegd als: Zie je wel, de 
gemeente wil traineren om L. de kans te 
geven. Onzin! Het was gewoon de waarheid, 
maar het is heel vervelend dat die uit het 
verband is gerukt en gekoppeld is aan andere 
stukken tekst, waardoor een nieuwe 
werkelijkheid gecreëerd is. 

 
De heer K. Mulder (Burger 

Belangen): Hoe verklaart u dan de e-mail die 
u ontvangen heeft en waarvan de laatste zin 
luidt: 

“We kunnen de vaart wel wat 
temperen zodat Prowi wat 
meer tijd heeft maar dat gaan 
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we niet aan de grote klok 
hangen.” 

In feite is in dit stuk duidelijk een 
temporisering aangebracht, in het voordeel 
van de eerste optie. U zei zojuist dat dat niet 
gebeurd is, maar dat vind ik strijdig met het 
stuk dat ik citeerde. 

 
De heer Kok (wethouder): Dat zijn 

niet mijn woorden en het zijn niet mijn 
aantekeningen. Ik heb begrepen – en dat 
geloof ik direct – dat “niet aan de grote klok 
hangen” betekent (en dat is dan ingewikkeld 
woordgebruik): niet in de publiciteit brengen. 
Dat is iets anders dan verzwijgen, want 
verzwijgen gaat veel verder. In het algemeen 
hebben wij, wanneer woonwijken betrokken 
zijn bij vervuilingen, als richtlijn: pas op dat 
je geen paniek zaait door in de publiciteit te 
krijgen dat een bepaald stuk grond onder een 
woning vervuild is. Ik ga ervan uit dat dat 
bedoeld is in hetgeen de heer K. Mulder 
citeerde, maar dat weet ik niet, want dat zijn 
mijn aantekeningen of mijn teksten niet. Het 
temporiseren was blijkbaar nodig, maar ook 
dat weet ik niet precies. Het lastige in dit 
soort verbanden is wat ik zojuist al zei, 
namelijk dat je geconfronteerd wordt met 
teksten van anderen. Dat is heel moeilijk. Ik 
ben alleen verantwoordelijk voor mijn eigen 
teksten.  

Verder noem ik de twee brieven van 
8 april 2003. Men kan mij verwijten dat ik 
niet heb gezien dat de laatste zin op pagina 2 
in de ene brief anders was dan in de andere 
brief. Dat is mij ontgaan. Waarom? Tja, hoe 
gaat dat soort dingen? Je krijgt dan een kopie 
van een brief die al verstuurd is en je krijgt 
vervolgens nog een kopie. Dan denk je: Hé, 
dat is dezelfde brief. Maar de laatste zin was 
iets anders. 

 
De heer K. Mulder (Burger 

Belangen): Naar aanleiding van een gesprek 
met de heer L.  

 
De heer Kok (wethouder): Nee, dit 

waren andere brieven. Dit waren niet de 
brieven van september. 

 
De Voorzitter: Dames en heren! Het 

is bijna 19.45 uur. Wij hebben afgesproken 
dat wij dan deze vergadering zouden 
schorsen. Voorts hebben wij afgesproken dat 
het college zal proberen schriftelijk de vragen 
te beantwoorden die nu nog niet beantwoord 
zijn. 

 

De heer Kok (wethouder): Het 
college zal schriftelijk de resterende vragen 
beantwoorden. Wat mij betreft, heeft de raad 
die antwoorden eind volgende week. 

 
De Voorzitter: Dames en heren! Ik 

meen dat 27 februari a.s. het enige tijdstip is 
waarop wij deze vergadering kunnen 
voortzetten. 

 
De heer Noest (VVD): Hoe denkt u 

dan dat wij nog fatsoenlijk fractieberaad 
kunnen hebben, gelet op het feit dat 
volgende week iedereen met vakantie is en 
er op 28 februari een raadsvergadering is 
waarvoor dit dossier en nog een aantal 
andere belangrijke onderwerpen op de 
agenda staan? 

 
De Voorzitter: Ik stel voor dat wij 

ons dan nader beraden op het moment 
waarop wij deze vergadering kunnen 
vervolgen. Overigens vraag ik of deze mening 
alleen voor de heer Noest geldt, of geldt deze 
mening commissiebreed? 

 
De heer Noest (VVD): Ik spreek 

namens de VVD-fractie, op z’n minst. 
 
De heer Straub (PvdA): Ik ben het 

eens met de analyse van de heer Noest. 
Overigens is wat mij betreft de datum van 28 
februari niet heilig. Ik word als raadslid pas 
ontslagen op 14 maart. Desnoods kunnen wij 
voor die tijd een extra raadsvergadering 
beleggen. Uiteindelijk gaan wij zelf over onze 
eigen agenda. 

 
De heer Kruiskamp (CDA): Ik sluit 

mij bij deze woorden van de heer Straub aan. 
 
De Voorzitter: Dames en heren! Dan 

stel ik voor dat wij, met inachtneming van 
wat nu gezegd is over het tijdstip, een datum 
zullen communiceren waarop deze 
vergadering wordt voortgezet. Ik stel vast 
dat u hiermee instemt. Overigens begrijp ik 
dat u commissiebreed zegt: wij hebben er 
geen probleem mee wanneer de schorsing 
duurt tot na 28 februari a.s. 

 
De heer Knegt (Hengelo.nu): Maar 

dan wel met heel veel nadruk op het feit dat 
er een mogelijkheid is van een extra 
raadsvergadering. 

 
De Voorzitter: Alles kan, wij zullen 

uw opmerking in acht nemen. Wij zullen voor 
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het vervolg van deze vergadering een datum 
communiceren met u. 

 
Hierna schorst de Voorzitter, te 

19.45 uur, de vergadering.  
 


