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B.2. Gemeentelijke betrokkenheid bij 

de afwikkeling van het faillisse-

ment van de Prowi BV’s (106340). 

 
 De heer Kruiskamp (CDA): Mijnheer de 
voorzitter! Het Prowi-dossier met al z'n ins en 
outs is zeer complex gebleken. Gedurende 
twee avonden hebben we hier heel veel en 
indringend aandacht aan geschonken. Veel is 
verduidelijkt, genoeg informatie naar onze 
mening om nu tot een eindconclusie te 
komen. 

In de diverse stukken, zowel het rapport 
van bureau Nysingh, als in de stukken van 
het college, is erg helder geworden dat onder 
verantwoordelijkheid van het college en de 
portefeuillehouder verkeerde inschattingen en 
fouten zijn gemaakt (ik kom daar aanstonds 
op terug). Juist omdat deze materie nieuw 
was voor de afdeling en de medewerkers, 
had er voor hen meer (noem het) 
bescherming op dit dossier moeten zitten, 
dus ook een strakkere bestuurlijke aansturing 
en aandacht voor de begeleiding van de 
betrokken medewerkers. Kwalificaties 
hiervoor heb ik in de eerste en tweede 
termijn in de commissie m.i. vrij duidelijk 
neergelegd. 

Zoals gezegd, in de beantwoording door 
de portefeuillehouder en het college zijn een 
aantal aspecten zeer verduidelijkt. Er zijn in 
de werkwijze al een aantal zaken indringend 
gewijzigd en dat werpt z'n vruchten reeds af, 
zo hebben wij mogen constateren. 

Uit de beantwoording door de portefeuille-
houder begrijp ik dat ook hij duidelijk van 
mening is dat hij een aantal zaken verkeerd 
heeft ingeschat en bepaalde aspecten wat 
onzorgvuldig, slordig en/of naïef heeft 
benaderd (ik gebruik zijn woorden maar 
even). Opmerkingen van hem, zoals “Uit dit 
soort dingen moet ik iets leren” en “Naar het 
ingewikkelde gedoe rond het faillissement 
heb ik te weinig gekeken, ik had dat niet 
goed ingeschat”, hebben ons tot onze 
eindconclusie gebracht. Ik mag hieruit toch, 
meen ik, de conclusie trekken dat in de 
toekomst de werkwijze zorgvuldiger en 
kwalitatief beter zal worden opgepakt. Dit 
alles gezegd hebbende, is de fractie van het 
CDA van mening dat er zowel uit de 
mondelinge  bijdrage van de portefeuille-
houder en het college, als ook in het 
voorliggende, eventueel nog te amenderen 
voorstel van het college voldoende aandacht 
is voor deskundige en zorgvuldige aansturing 
en afhandeling in toekomstige dossiers. 

Met betrekking tot de informatievoor-
ziening nog het volgende. Achteraf is het 
gemakkelijk te concluderen of er in de tijd 

gezien wel de juiste informatie en op het 
juiste moment aan de raad is verstrekt. Dit 
ook met name ten aanzien van de claim van 
ING. Wij denken dat het college vanuit 
integere motieven heeft gehandeld zoals het 
heeft gehandeld. De heer Kerckhaert gaf aan 
dat wij in Hengelo geen cultuur hebben van 
vertrouwelijk met elkaar omgaan en dat wij 
over dit punt nog eens goed met elkaar 
moeten spreken. Daar zijn wij het van harte 
mee eens. 

Reeds in de eerste termijn van de 
commissievergadering is ook door de fractie 
van het CDA gevraagd naar een onderzoek 
omtrent de toekomstige werkwijze bij dit 
soort zaken, met name het mandaterings-
besluit. Waarschijnlijk zal er op dit punt een 
amendement worden ingediend, maar daar 
kom ik dan straks op terug. Nogmaals: wij 
hebben vertrouwen in het eventueel te 
amenderen collegevoorstel en zullen dit op 
alle punten royaal ondersteunen. 

Tot slot. Afgelopen zondag keek ik even 
naar de televisie. Ik hoorde toen dat door 
deken Smeets van Venraij ten aanzien van de 
komende vastentijd de opmerking werd 
gemaakt dat het wellicht beter is te letten op 
wat de mond uitgaat dan op wat de mond 
ingaat. Ik zou allen willen oproepen om dit 
standpunt de komende week door te trekken 
in de campagnevoering! 

 
De heer Straub (PvdA): Mijnheer de 

voorzitter! Een strafzaak tegen de gemeente 
is een ernstige zaak. Rondom het 
faillissement van de firma Prowi zijn dingen 
verkeerd gegaan. Er zijn verschillende 
partijen direct dan wel indirect bij betrokken. 
Verschillende partijen geven hier vanuit hun 
eigen positie ook een oordeel over. Het OM 
stelt op basis van onderzoek een strafklacht 
op. De rechter beoordeelt of er sprake is van 
strafbare feiten en komt op 13 februari tot 
vrijspraak voor de betrokken ambtenaar en 
wethouder. De gemeenteraad mag over de 
politiek-bestuurlijke kant spreken. We 
hebben stukken van het college ontvangen. 
Bij de wethouder ligt het hele dossier ter 
inzage. Wij hebben er al twee BZ-
vergaderingen aan gewijd. Vanavond mogen 
wij als gemeenteraad dan een oordeel vellen. 

In de tweede termijn van de commissie-
vergadering heb ik al aangegeven dat o.i. de 
vragen die wij hadden, "goed beantwoord" 
werden. Dat vinden wij nog steeds. Wij 
danken daarvoor het college en wij danken 
het college daarnaast voor de, in ieder geval 
voor ons, verduidelijkende stukken. Plus dank 
aan de wethouder voor de openhartige en 
uitgebreide beantwoording. Wij hebben 
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gebruikgemaakt van het aanbod van de 
wethouder om meer vragen te stellen en het 
dossier in te zien. 

Zoals wij er nu, achteraf, jaren later naar 
kijken, lijkt het er op dat er maar één 
persoon was die het bedrijf leek te willen 
redden. Hij werd netjes geholpen en kreeg de 
gevraagde informatie. De curator leek minder 
actief, maar ook hij heeft de benodigde 
informatie gekregen. Niemand had toen 
kunnen vermoeden dat iemand misbruik zou 
maken van de gegevens die de gemeente 
verstrekte. Nogmaals: dat bleek pas achteraf, 
jaren later. 

Er zijn fouten gemaakt. Dat wordt ook 
toegegeven. Ze zijn voor een deel 
verklaarbaar: nieuwe afdeling, onervaren-
heid. Maar met de kennis van nu kijkt ook de 
wethouder vreemd terug op de zaak, in de 
zin van: “Hoe kon dat toen zo gebeuren?” (ik 
citeer hem vrijelijk naar aanleiding van de 
commissievergadering). Maar na bestudering 
van details blijft bij ons één indruk over: het 
moet destijds in 2002 een eenvoudige zaak 
zijn geweest. Zoals er zovele zijn die zeer 
regelmatig bij de gemeente spelen op diverse 
afdelingen. In dit geval wil een ondernemer 
een doorstart maken met een failliete zaak 
en vraagt om herbevestiging van een 
saneringsafspraak. Die afspraak was in het 
verleden gemaakt met de provincie, en de 
gemeente kon deze afspraak "overnemen" 
omdat ze bevoegd gezag was geworden. Wij 
als PvdA-fractie zijn er inmiddels van 
overtuigd dat als dit een raadsvoorstel was 
geweest, de raad hier als vanzelfsprekend 
mee ingestemd zou hebben! Het zou zelfs 
maar een klein onderwerp zijn geweest. 

Overigens even tussendoor: wij zijn het 
met de wethouder eens dat het hier 
uitvoering van beleid betrof. Over hoe dat 
beleid precies vormgegeven wordt, gaan wij 
als raad helemaal niet. Dat is des colleges. 
Wij gaan over de wat-vraag. De vraag wat 
het beleid in een dergelijke situatie zou 
moeten zijn, is vrij simpel te beantwoorden: 
In het belang van de gemeente, maar vooral 
van het milieu, dient de gemeente een pro-
actief beleid te voeren op het gebied van 
bodemsaneringen. Dus: natuurlijk willen wij 
bestaande saneringsafspraken overnemen. 
Dat is de bedoeling van zo’n beleid, toch? En 
in het verlengde daarvan wil je als gemeente 
in dit geval natuurlijk een doorstart van een 
failliet bedrijf mogelijk maken. Vanzelfspre-
kend zouden wij willen dat de gemeente hier 
dienstbaar/benaderbaar/open is. Dat is 
inmiddels zelfs één van de speerpunten van 
het beleid. 

Een aanvankelijk simpele zaak bleek 

achteraf zeer gecompliceerd. Maar dat zat 
hem niet zozeer in de rol van de gemeente. 
Die is goed onderzocht en er ligt ook een 
duidelijke vrijspraak. De complexiteit zat bij 
het bedrijf en het faillissement. Volgens ons 
is nu nog steeds niet duidelijk hoe een en 
ander in elkaar steekt. In plaats van dat er 
meer duidelijkheid kwam, werd het steeds 
ingewikkelder. 

Waar de uiteindelijke verantwoordelijkheid 
ligt, is meer dan duidelijk geworden. Die ligt 
bij het college en, meer specifiek, bij de 
wethouder, omdat het zijn portefeuille 
betreft. Met die verklaring zijn een heleboel 
in de commissie gestelde vragen richting het 
ambtelijk apparaat overbodig geworden. En 
terecht. De bestuurders zijn immers 
verantwoordelijk.  

Wat nog wel blijft hangen, is het hele 
verhaal rondom de bestuurscultuur. De 
manier van werken en de vraag of dit iets 
unieks was of dat dit ons vaker zou kunnen 
overkomen. Wij zijn het met het college eens 
dat de bestuurscultuur van Hengelo gericht 
moet zijn op dienstbaarheid. Dicht bij 
mensen en bedrijven. Gelukkig is die cultuur 
in Hengelo ook zo, en dat beschouwen wij als 
een groot goed. Maar laten we elkaar niets 
wijsmaken. Daar ligt gelijk ook de 
kwetsbaarheid. Dat er daarom waarborgen 
dienen te worden ingebouwd, daar zijn wij 
het met een ieder over eens. Het college doet 
daar in het voorliggende stuk ook een aantal 
voorstellen voor. Sterker nog, in de afgelopen 
jaren is daar al het een en ander op ingezet, 
met name op de betreffende afdeling. Maar 
deze zaak leert ons dat je jezelf blijkbaar 
nooit genoeg kunt voorbereiden. Daarom kan 
het wat ons betreft absoluut geen kwaad als 
de raad zelf nog het een en ander onder de 
loep neemt, met name waar het het 
mandaatbeleid betreft. 

Ineens lijkt iedereen ook een mening te 
hebben over de persoonlijke bestuursstijl van 
de wethouder. Hij bestuurt op hoofdlijnen. 
Dat lijkt ons ook een prima zaak, want in een 
stad met 81.000 inwoners kun je je niet met 
alle details bezighouden. Daar heeft de 
gemeente zeer deskundige ambtenaren voor 
in dienst. Het besturen van een stad behoort 
een goed samenspel te zijn tussen college, 
raad en ambtenaren. En dat is het doorgaans 
ook. 

Volgens ons is de persoonlijke stijl van 
deze wethouder ook de oorzaak niet van deze 
problemen. Hij is volgens ons al acht jaar een 
uitstekende wethouder die veel voor de stad 
betekent en betekend heeft. Wij beschouwen 
dit dan ook echt als een incident waar de stijl 
van de wethouder in principe niets mee te 
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maken heeft. Bovendien heeft elk collegelid 
zijn eigen stijl. Uiteindelijk bedrijf je politiek 
met hart en ziel, met je eigen persoonlijk-
heid. Dit doet overigens niets af aan de ernst 
van het vervelende incident. Maar daar staat 
tegenover dat fouten zijn toegegeven, dat er 
al dingen zijn veranderd en dat bijvoorbeeld 
in het Swingh-proces nogmaals het mandaat- 
en delegatiebesluit tegen het licht wordt 
gehouden. 
 Vervolgens de communicatie met de raad 
na de inval van de FIOD. Wij hebben begrip 
voor de verwarring. Een inval van de FIOD 
die uiteindelijk uitmondt in een strafzaak, is 
ook bijzonder. De eerste conclusie die wij 
trekken, is dat in de vergadering van de 
commissie bestuurszaken van april 2005 zeer 
beperkte maar wel degelijk juiste informatie 
is gegeven. Wij onderstrepen het belang van 
je niet bemoeien met een zaak die onder de 
rechter ligt. Dat neemt niet weg dat wij toch 
nog een drietal kanttekeningen plaatsen bij 
de communicatie sinds april 2005: 
1. Er is niet gemeld dat een wethouder en 

een ambtenaar pro forma als verdachten 
zijn gehoord. Dit had (zo nodig ver-
trouwelijk) gemeld kunnen worden. Wij 
snappen dat in verband met het niet 
willen beschadigen van betrokken 
personen er voor een andere werkwijze 
gekozen is, maar wij zijn er niet blij mee. 

2. De claim van ING had sowieso gemeld 
moeten worden. Dat heeft de burge-
meester ondertussen ook ruiterlijk erkend. 

3. En wij adviseren het college dringend om 
in dit soort bijzondere gevallen goed te 
kijken naar wat zo nodig de ondergrens is 
bij het verstrekken van informatie. En wat 
ons betreft, is die ondergrens de stukken 
die per definitie openbaar zouden worden 
als de Wet openbaarheid van bestuur in 
stelling wordt gebracht. Wij hopen dat het 
college deze les ook geleerd heeft 
Conclusies. Er zijn fouten gemaakt. Zowel 

in het dossier als in de informatievoorziening. 
Ze zijn soms verklaarbaar, soms niet. Het 
college (en de wethouder in het bijzonder) 
neemt zijn verantwoordelijkheid. De vraag 
die voor ons dan overblijft, is: Zijn de 
gemaakte fouten dermate verwijtbaar of 
brengen ze dermate schade toe aan de 
gemeente, dat wij als PvdA-fractie geen 
vertrouwen meer zouden hebben in het 
college en deze wethouder? Ons antwoord 
daarop zal na deze bijdrage waarschijnlijk 
niet verbazen. Dat is ondubbelzinnig nee! Wij 
hebben altijd vertrouwen in deze wethouder 
en in dit college gehad en wij hebben dat nog 
steeds. 

Blijft over het mandaatbesluit. Daarover 

heeft het college al enige toezeggingen 
gedaan. Of dat voor ons voldoende is? Het 
zou misschien de moeite waard zijn om een 
en ander nog eens expliciet in opdracht van 
de raad te laten onderzoeken. Wij weten dat 
fracties van plan zijn om met zo'n voorstel te 
komen. Wij wachten dat af, maar in principe 
zullen wij zo'n voorstel steunen. 
 
 De heer K. Mulder (Burger Belangen): 
Mijnheer de voorzitter! Wie had kunnen 
bedenken dat wij in de laatste echte 
raadsvergadering van deze raadsperiode nog 
een politiek oordeel moeten uitspreken over 
drie zaken: de wijze waarop de wethouder 
om is gegaan met een milieukwestie, hoe de 
rol van het ambtelijk apparaat hierbij naar 
voren komt en als derde hoe het college om 
is gegaan met zijn actieve informatieplicht 
richting de raad. 
Waar gaat het over? 

Een ogenschijnlijk eenvoudige kwestie 
over een overgedragen zaak van de provincie 
met daarbij een oude afspraak over een 
overheidsbijdrage in de saneringskosten leidt 
uiteindelijk tot een complexe zaak, met als 
sluitstuk een stafproces. Om nu weer 
uitgebreid alle facetten de revue te laten 
passeren, lijkt ons niet zinvol. De fractie van 
Burger Belangen zal over alle drie aspecten 
haar visie gegeven. 
Allereerst de rol van de wethouder in de 

zaak-Prowi. 

Uit de voor ons beschikbare bronnen blijkt 
duidelijk dat de wethouder steken heeft laten 
vallen. Zo is hem te verwijten dat hij te 
weinig oog had voor twijfel, heroverweging 
en controle. Te gemakkelijk nam hij aan dat 
alles wel in orde was en dat het doel behoud 
van werkgelegenheid was. Verwijtbaar is dat 
hij te veel geloofde in de blauwe ogen van L., 
zoals de wethouder het zelf omschreef. Maar 
de omstandigheden waarin alles plaatsvond, 
geven ook ruimte voor begrip en afweging. 
Ingewikkelde eigendomsverhoudingen 
ontstaan door het faillissement, bedrieglijke 
praatjes van L., onbegrijpelijke onzorgvuldig-
heid van deskundigen zoals de curator, maar 
ook een advocaat en een accountant. De rol 
die de provincie bij de overdracht van het 
dossier speelde: te laat en onvolledig. Maar 
ook over de rol van het gemeentelijk 
apparaat zijn kritische. opmerkingen te 
plaatsen. 

Besturen op hoofdlijnen moet kunnen, 
maar ontslaat niet van de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid. Het siert de wethouder 
dat hij dit vanaf het begin ook ruiterlijk heeft 
erkend. Nu de hamvraag: Is de ontstane 
situatie geheel te wijten aan de onzorgvul-
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digheid van de wethouder? Wij vinden: ten 
dele. Een overheid mag ervan uitgaan dat 
belanghebbende partijen in principe niet 
bezig zijn met criminele opzetjes. Zou een 
overheid hier structureel wel van uitgaan, 
dan komen wij in een onwerkbare situatie 
terecht, waarin wantrouwen en achterdocht 
de drijfveren zijn. Uitgaande van de huidige 
stand van zaken ziet mijn fractie niet de 
noodzaak om ingrijpende politieke 
consequenties voor wethouder Kok hieraan te 
verbinden. 
Rol van het ambtelijk apparaat. 

De procesgang van het dossier Prowi 
binnen het ambtelijk apparaat toont duidelijk 
gebreken. Hier heeft men ook steken laten 
vallen. Wie was er bij betrokken en wie had 
er bij betrokken moeten zijn? In deze kwestie 
waren er tijdsmomenten van controle en 
heroverwegingen, echter ze zijn niet 
voldoende geëffectueerd. Dit ontlokt de 
fractie van Burger Belangen de vraag: Hoe 
wordt het mandaat- en delegatiebesluit in 
onze gemeentelijke organisatie toegepast? 
Had de zaak-Prowi zich zo kunnen 
ontwikkelen zoals het nu is gegaan bij de 
juiste toepassing van het mandaat- en 
delegatiebesluit? Wordt het mandaat- en 
delegatiebesluit überhaupt wel binnen de 
organisatie overal goed toegepast, of zijn er 
afwijkingen? Allemaal vragen die om een 
antwoord vragen. Naar aanleiding van 
hetgeen ik nu heb aangegeven, dien ik het 
volgende amendement in: 
 

“Amendement 1. 
De raad van de gemeente Hengelo, 
in vergadering bijeen op dinsdag 28 
februari 2006 
Constateert dat: 
De Algemene wet bestuursrecht criteria 
stelt ten aanzien van het overheids-
handelen. 
De gemeentelijke betrokkenheid bij de 
Prowi-affaire mede bepaald werd door 
de wijze van uitvoering van het man-
daat- en delegatiebesluit. 
Het wenselijk is een onderzoek te laten 
verrichten naar de inhoud en toepas-
sing van dit besluit door het ge-
meentebestuur en de gemeentelijke 
organisatie.  
De gemeente Hengelo een reken-
kamercommissie heeft ingesteld. 
Besluit aan het raadsbesluit reg.nr. 
106340 onderstaand lid 3 toe te voe-
gen, 
3. Een onderzoek te laten verrichten 

naar de inhoud en toepassing van 
het mandaat- en delegatiebesluit 

door het gemeentebestuur en de 
gemeentelijke organisatie. 
De rekenkamercommissie te ver-
zoeken de uitvoering van het onder-
zoek ter hand te nemen, nadat de 
nieuwe raad dit verzoek heeft op-
gesteld. 
De nadere uitwerking van het ver-
zoek en de betrokkenheid van de 
raad over te laten aan de nieuwe 
raad. 

en gaat over tot de orde van de dag.” 
 
 Dit amendement is ondertekend door de 
heren Kruiskamp, Joosten en mijzelf. 

Dan het laatste punt:  
De actieve informatieplicht van het 

college. 

Om het dualisme optimaal te kunnen 
ontwikkelen, is de voorwaarde van actieve 
informatieverstrekking een eerste vereiste. 
De fractie van Burger Belangen vindt dat het 
college in de zaak-Prowi niet optimaal 
invulling aan deze plicht heeft gegeven. Er 
zijn drie momenten waarop het college te 
vaag en te krampachtig heeft gehandeld: 
1. Het moment in juni 2005, waarop duidelijk 

werd dat het college en de gemeente wel 
degelijk betrokken werden bij een 
strafzaak (ook al sprak men van pro 
forma). 

2. Daarna de claim van ING van € 1 miljoen; 
dit was zeker een moment om de raad te 
informeren. Zulke zaken gebeuren niet 
iedere dag en bezitten een uniek karakter. 

3. Het derde moment was de vergadering 
van de commissie bestuurszaken in 
november jongstleden, toen het college 
alleen bij oplegging van geheimhouding 
openheid van zaken wenste te geven. 
Pas door de druk van de pers, op basis 

van de Wet openbaarheid van bestuur, kwam 
ook de raad in het bezit van de relevante 
stukken. In feite ging het college zich toen 
zelf de vraag stellen welke informatie wel 
naar buiten gebracht moest worden. Dit had 
ook eerder gekund. Bijvoorbeeld in de 
vergadering van de commissie bestuurszaken 
van november 2005. De fractie van Burger 
Belangen denkt dat als het college weer voor 
de vraag gesteld wordt wel of niet 
informeren, in ieder geval de toets van de 
Wet openbaarheid van bestuur als antwoord 
kan dienen. De heer Joosten sprak in de 
commissie over een WOB-scan, een goede 
opmerking. 

De houding van het college ten aanzien 
van de summiere informatieverstrekking 
vindt bij de fractie van Burger Belangen wel 
begrip. Doordat het OM zware beschuldi-
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gingen uitte richting de wethouder en een 
ambtenaar en doordat er een stafzaak zou 
komen, kwam het college in een spagaat. De 
overweging bij het college dat eventueel 
verstrekte informatie aan de raad invloed zou 
kunnen uitoefenen op de procesgang, is niet 
geheel ondenkbaar. Wel denken wij dat het 
college, ook al is dit een unieke zaak, nog 
eens kritisch moet kijken naar zijn rol ten 
aanzien van de actieve informatieplicht. De 
afgelopen raadsperiode wordt gekenmerkt 
door onvoldoende en onvolledige informatie 
richting raad. In de nieuwe raadsperiode 
moet dit beter. 

 
De heer Noest (VVD): Mijnheer de 

voorzitter! Negen maanden nadat een eerste 
melding van de FIOD er was, kregen wij de 
echte informatie over wat er gebeurd was. En 
bijna tien maanden later kunnen wij als raad 
daar eindelijk over praten. Dat kan niet goed 
zijn. En als het dan ook nog gaat om, zoals in 
het stuk staat, betrokkenheid van de 
gemeente bij een faillissement, dan hebben 
wij een tweede ding waarover ik zeg: Dat kan 
niet goed zijn. 

 Laat mij maar direct beginnen met 
waar voor ons het cruciale punt ligt. Voor ons 
ligt het cruciale punt bij de twee brieven. 
Daarmee begon de ellende. In de ene brief, 
aan de curator, werd gesteld: Wij gaan niet 
automatisch op basis van dezelfde 
financiering in zee. Vervolgens, bijna letterlijk 
op dezelfde dag, werd een andere partij 
bericht dat er best wel over te praten was (ik 
vertaal het nu wat informeel). Het is voor ons 
nog steeds onbegrijpelijk dat deze twee 
uitspraken in één hoofd konden zitten. 
Kennelijk was dat ook voor de wethouder 
onbegrijpelijk, want hij heeft daarover 
gezegd: Ik kan dat niet verklaren. Dat is heel 
vervelend, als iets niet verklaard kan worden. 
Immers, achteraf kun je iets reconstrueren 
en vragen: Waarom en waar is het fout 
gegaan? Als je dan de fout vindt, dan is dat 
prettig, want dan kun je er wat aan doen. 
Echter, als je niet weet waarom het fout 
gegaan is, dan kun je ook niet zo makkelijk 
maatregelen nemen om de fout niet weer te 
laten gebeuren. Onze fractie vraagt zich af 
hoe wij als raad kunnen waarborgen dat dit 
soort dingen niet meer gebeurt in het hoofd 
van wethouders en bestuurders. 

Er is van alle kanten gewezen op de 
bestuursstijl en er is gezegd: De wethouder 
stuurt op hoofdlijnen. Ik ben het daar 
volstrekt niet mee eens. De wethouder stuurt 
op hoofdlijnen als het hem uitkomt om op 
hoofdlijnen te sturen, en hij stuurt op details 
als hij denkt dat hij op de details moet 

sturen. Dat blijkt wel. Plotseling stond hij als 
wethouder naast de brieven, pal in de details 
van de uitvoering. Hij gaf geen hoofdlijnen-
instructies, hij deed mee. En wat nog gekker 
is, is dat hij meedeed met de ambtenaar die 
de zaak mocht uitvoeren en daarbij het 
sectorhoofd en andere verantwoordelijke 
mensen passeerde. Hij passeerde daarbij alle 
procedures die tot een verstandige en 
gezekerde besluitvorming moeten leiden. 
Dat, wethouder, kan niet. De vorige keer 
heeft u in uw toelichting daarover gezegd: 
Dat is mijn stijl van besturen, en zo zal ik het 
blijven doen. Dan heeft u een probleem m.i., 
want dat kan niet. U zult uw bestuursstijl 
moet aanpassen. U zult moeten draaien in 
deze organisatie. U zult er rekening mee 
moeten houden dat wij een organisatie 
hebben die probeert fouten te voorkomen. 
Dat gaat niet als verantwoordelijke 
bestuurslagen worden gepasseerd. Hier ligt 
dan ook een punt waar u absoluut iets aan 
moet doen. Ook al roept iedereen dat er op 
hoofdlijnen bestuurd moet worden, van mij 
mag u ook ingaan op details, maar gebruik 
daarbij dan wel de structuren die daarvoor 
zijn, om uzelf voor valkuilen te behoeden. 

Voorzitter! Wij gaan niet praten over de 
rol van de curator of ING, want dat is niet 
onze taak. Wij kunnen daarover hoogstens 
zeggen dat wij denken dat ING geen poot 
heeft om op te staan, want die had zo’n 
haast. En dat terwijl, zo heeft de wethouder 
gezegd, in een later stadium – in onze optiek 
te laat – dezelfde informatie uiteindelijk naar 
de curator is gegaan als de heer L. eerder 
had ontvangen (voor zover wij van “heer” 
kunnen spreken!). Dit is volgens mij een 
goed punt, want dit kan straks nog gebruikt 
worden in de procedure richting ING. Of de 
curator goed of niet goed is, zal mij worst 
zijn. Het gaat om zijn vak, en daar hebben 
wij niet zoveel mee te maken. Tenzij hij ons 
zou benadelen, maar dan moet het college de 
curator aanspreken. 

Er is nog een cruciale speler in het veld, 
en dat is de burgemeester, in zijn rol van 
voorzitter van het college. Ik moet nu dus 
eigenlijk spreken over de voorzitter van het 
college, want ik heb het niet over zijn 
burgemeesterspet. Die voorzitter moet ervoor 
waken dat het college aan de raad de 
informatie verschaft die nodig is. Ik meen dat 
daarmee al in juni vorig jaar de eerste fout is 
gemaakt. Die was overigens, zo heb ik uit de 
stukken begrepen, in het college besproken, 
dus daar heeft het gehele college iets mee te 
maken. Het college heeft toen besloten om 
rond het Prowi-dossier een radiostilte te laten 
gelden en geen informatie daarover naar 
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buiten te laten gaan. Wij vinden dat een 
onverstandig besluit. Het argument om de 
commissie niet in te lichten, namelijk dat de 
zaak daarmee misschien teveel in de 
openbaarheid zou komen, achten wij niet 
goed. Als je niets te vrezen hebt en zaken 
openbaar durft te maken, dan is dat sterkte; 
als je stil blijft en maar afwacht, dan is dat 
zwakte. Hetzelfde heeft het college gedaan in 
augustus vorig jaar, toen het nog veel minder 
noodzakelijk was om een radiostilte te 
betrachten.  

Het is niet verwonderlijk dat het college 
zich in november vorig jaar te pletter schrok, 
want er kwam iets uit dat het college niet 
verwacht had. Als het college dat niet 
verwacht had, waarom heeft het dan de raad 
niet eerder ingelicht? Overigens meen ik dat 
de schrik ook te maken had met het feit dat 
het college zich op dat moment realiseerde 
dat het de raad twee keer had gepasseerd 
voor wat betreft het geven van inlichtingen. 

Hoe gaan wij voorkomen dat in de 
toekomst opnieuw gebeurt wat zich heeft 
voorgedaan in de zaak-Prowi? Daarvoor heeft 
het college een aantal voorstellen gedaan. 
Bovendien zijn wij met ons allen bezig met 
Swingh. Wat mij opgevallen is in het Swingh-
proces, is dat wij heel goed bezig zijn met 
verbeterprocessen en een integrale aanpak 
van alles, niet alleen van het fysieke deel of 
het sociale deel, maar ook een integrale 
aanpak van beide. Een “dubbele integrali-
teitsslag” heb ik dat genoemd in de 
commissie. 

Wat mij eveneens is opgevallen, ook in 
het voorstel, is dat er sprake is van een 
versnipperde controlestructuur. Er is een 
juridische afdeling die zich bezighoudt met de 
juridische control, er is iets ten behoeve van 
de arbeidscontracten en er zullen nog wat 
organisatiedingen gedaan worden, maar ik 
meen dat Swingh op dit vlak nog 
onvoldoende ontwikkeld is. Dat blijkt ook 
hier. Swingh zal ook een integrale controle op 
de uitvoeringsprocessen moeten betreffen. Ik 
ben van mening dat het college ook daaraan 
moet werken en dat dat bij de voorstellen 
meegenomen kan worden. 

De organisatie kan een heleboel fouten 
tegenhouden. De organisatie kan het college 
voor fouten behoeden, mits het college een 
goed controlesysteem heeft. Met het sturen 
geeft het college alleen maar input en mag 
het vervolgens raden of afwachten welke 
output er komt. Het college moet echter ook 
regelen en terugkoppelen. Het moet weten 
wat het resultaat is. Als het resultaat niet is 
wat het college wil, dan moet het college 
corrigeren. Dat kan alleen als het college 

controleert, maar er moet dan wel integraal 
intern gecontroleerd worden, want anders 
werkt men weer langs elkaar heen. 
Bovendien moeten daarbij geen niveaus 
worden overgeslagen, want daarvoor hebben 
wij nu eenmaal de mandateringsregels. 

Wij zitten nu met het pijnlijke punt dat het 
moeilijk is om ervoor te zorgen dat straks 
niet weer iets gedaan wordt waarover gezegd 
wordt: Wij weten niet waardoor dat komt, 
dus wij kunnen het moeilijk corrigeren. Dat is 
één. Het tweede is dat de wethouder toch wel 
buiten het potje heeft gepiest, namelijk door 
zijn eigen ambtelijke organisatie te passeren. 
Bovendien (dat is de volgende stap) had hij 
dat moeten melden binnen het college. Ik ga 
ervan uit – alhoewel in de stukken staat dat 
dat niet gebeurd is – dat daar wel over 
gesproken is. Hoe kon het college anders in 
juni vorig jaar gezamenlijk besluiten om 
voorlopig maar niets naar buiten te brengen 
over de zaak-Prowi? Daarvoor heeft het 
college toch wel een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. De voorzitter van het 
college had de vinger aan de pols moeten 
houden. Wij zijn dan ook van mening dat er 
duidelijk verbeteringen mogelijk zijn voor wat 
betreft het bestuursgedrag van de voorzitter 
van het college. 

Het amendement dat de heer K. Mulder 
zojuist heeft ingediend, heb ik nog niet 
gelezen. Verder geef ik op dit moment nog 
geen oordeel over het voorstel; ik luister 
eerst nog even naar hetgeen andere fracties 
daarover gaan zeggen. Overigens moet ik 
zeggen dat wanneer begonnen wordt met: 
“Dank u, college, voor het geven van de 
antwoorden”, ik dan bijna onpasselijk word, 
in het duale stelsel. Zo langzamerhand gaat 
het mij te ver om het college iedere keer te 
danken voor het feit dat het zijn plicht doet. 
Het college hééft de informatieplicht. 
Nogmaals, het is echt om onpasselijk van te 
worden wanneer men dan telkens zegt: Dank 
u wel, college, dank u wel dat u ons eindelijk 
toch de informatie heeft willen verschaffen 
die u verplicht bent aan ons te geven! 

Zoals ik al aangaf, heb ik het amende-
ment-Mulder nog niet helemaal kunnen 
beoordelen. Ik zal het bestuderen, waarna ik 
er in de tweede termijn op terugkom. Als ik 
goed geluisterd heb, zou het weleens strijdig 
kunnen zijn met punt 2 van het voorstel van 
het college, maar daarover hoort men mij 
nog in de tweede termijn. 

 
De heer Joosten (GroenLinks): Mijnheer 

de voorzitter! Wij hebben in onze fractie 
geconstateerd dat alle informatie over de 
zaak-Prowi op tafel ligt. Voor zover men 
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behoefte had aan nog meer informatie, heeft 
men die kunnen inzien bij wethouder Kok. 
Kortom, alles is er wat ons betreft. 
 Voor de beoordeling van het Prowi-dossier 
hebben wij in onze fractie drie invalshoeken 
gekozen (die de andere fracties overigens 
ook al gemeld hebben). Dat zijn: 
1. de toepassing van het mandaat- en 

delegatiebesluit door zowel de wethouder 
als de ambtelijke medewerkers; 

2. de informatieverstrekking; 
3. de vraag of wij nog vertrouwen hebben in 

de wethouder en het college; dit is 
volgens mij de ultieme vraag vanavond. 

 Allereerst ga ik in op de toepassing van 
het mandaat- en delegatiebesluit. Het is 
duidelijk dat daarbij fouten gemaakt zijn. Dat 
is ook door de wethouder en het college 
erkend. Ook heeft het college een aantal 
verbeterstappen aangekondigd. Wat dit 
betreft, gaat het mede door ons onder-
tekende amendement-Mulder verder. Wij 
vinden dat in dit geval namelijk geen 
verantwoordelijkheid van het college. Nee, 
wij willen dat het onderzoek naar het 
mandaat- en delegatiebesluit onafhankelijk 
gedaan wordt, door de rekenkamercommis-
sie, op verzoek vanuit de raad. Deze wijziging 
acht ik gerechtvaardigd in de situatie die 
ontstaan is. 
 Vervolgens kijk ik naar de wijze waarop 
het college gereageerd heeft op die situatie. 
Zoals ik al aangaf, heeft wethouder Kok (in 
de tweede bijeenkomst van de commissie 
bestuurszaken) ruiterlijk erkend dat het 
mandaat- en delegatiebesluit niet goed is 
toegepast. Ook heeft hij aangegeven dat hij 
daar consequenties aan verbindt voor wat 
betreft zijn eigen handelen. Ik meen dat dat 
prima is. 
 Ik sluit mij aan bij de opmerking van de 
heer Noest dat wij volop bezig zijn met 
procesverbetering in het kader van het 
Swingh-traject. Dat omvat heel wat zaken. Ik 
wil nu niet de rekenkamercommissie voor de 
voeten lopen, maar merk wel op dat ik mij 
kan voorstellen dat wij iets gaan doen aan de 
juridische kwaliteitszorg. Daarmee kan 
namelijk juridische kwaliteit verzekerd 
worden voor alle processen, producten en 
diensten. 
 Het zwaarste discussiepunt vanavond is: 
Hoe heeft een en ander kunnen gebeuren en 
wat gaan wij daaraan doen? Wij zijn van 
mening dat door de uitvoering van het 
amendement-Mulder voldoende verbeter-
punten opgehaald kunnen worden en naar de 
toekomst gekeken kan worden. 
 Wat lastiger ligt de gekozen lijn voor de 
informatievoorziening in de zaak-Prowi. In 

het algemeen ondersteunen wij de lijn die het 
college heeft gevolgd. De zaak-Prowi was en 
blijft een bijzondere situatie. De lijn om niet 
het OM voor de voeten te lopen, wordt wel 
vaker gevolgd in politiek Nederland. Ook 
ondersteunen wij dat er terughoudendheid is 
betracht in de informatievoorziening. 
Eveneens kan ik mij voorstellen dat in juni 
2005 de pro forma zitting wat terughoudend 
is behandeld, omdat gelet op de feiten en 
omstandigheden toen nog heel onduidelijk 
was wat de zitting zou gaan betekenen en 
omdat bepaalde informatie behoorlijk wat 
schade zou kunnen berokkenen aan de 
gemeente en de betrokken personen. Echter, 
ik ben van mening – dat heb ik ook in de 
commissie gezegd – dat het fout is gegaan 
ten aanzien van de ING-claim en het 
spektakel rond de commissie in november. Ik 
meen dat de ING-claim onmiddellijk gemeld 
had moeten worden. En ten aanzien van het 
verhaal rond de commissievergadering van 
november heb ik het begrip “WOB-scan” 
geïntroduceerd. Het is mij nog steeds niet 
duidelijk waarom een dergelijke scan niet 
vooraf is gemaakt en waarom de stukken ons 
toen niet zijn uitgereikt, al was het maar voor 
het eerste halfuur van de vergadering, met 
de mededeling: Als u meer informatie wilt 
hebben, dan kunt u die onder geheimhouding 
krijgen. Wij moeten bereid zijn hiervan te 
leren. Dat betekent dat in de toekomst, 
wanneer soortgelijke zaken voorkomen, aan 
de hand van een leidraad de zaken 
afgewikkeld moeten worden. 
 Het college heeft zich erg kwetsbaar 
opgesteld in de zaak-Prowi. Het rapport-
Nysingh geeft, wat men er ook van vindt, 
heel duidelijk aan wat er juridisch feitelijk 
gebeurd is. Ook is in het rapport een 
beoordeling opgenomen vanuit de juridische 
praktijk. Gelet daarop, ben ik van mening dat 
het college zich uitermate kwetsbaar heeft 
opgesteld. Dank daarvoor (mijnheer Noest!). 
Het gaf ons de mogelijkheid om heel scherp 
te bekijken wat er werkelijk gebeurd is en 
een stortvloed van vragen te stellen. 
 Verder ben ik van mening dat wij de 
nodige leerpunten hebben, ook ten aanzien 
van de informatievoorziening. Ik stel voor om 
te komen tot een leidraad aan de hand 
waarvan gestandaardiseerd informatie wordt 
verstrekt aan de raad wanneer zich het soort 
situaties voordoet waarover wij nu spreken. 
Dan behoeft niet elke keer dezelfde soort 
vragen beantwoord te worden. Ik neem dit 
als een verbeterpunt mee naar de nieuwe 
raad. 
 Tot slot rijst de vraag: Hebben wij, gelet 
op de feiten en omstandigheden, de uitleg 
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van het college en de stukken die op tafel 
liggen, nog vertrouwen in de wethouder en 
het college? Onze fractie zegt daar volmondig 
ja op, in beide gevallen. Uiteraard zullen wij 
het amendement-Mulder steunen (wij hebben 
dat medeondertekend).  
 
 Mevrouw Ten Heuw (SP): Mijnheer de 
voorzitter! Zoals we ook in de commissie 
bestuurszaken hebben laten weten, zijn er 
naar aanleiding van het Prowi-dossier wat 
ons betreft drie dingen relevant (ook andere 
fracties hebben die vanavond gememoreerd), 
namelijk: 
1. de informatievoorziening van het college 

aan de raad; 
2. de verbetervoorstellen/consequenties van 

deze zaak naar de toekomst toe; 
3. de zaak zelf en het handelen van de 

wethouder daarin. 
Ik loop deze punten successievelijk langs. 

De informatievoorziening aan de 

gemeenteraad. 

Zoals ik in de commissie al heb gezegd, is 
de lijn die door het college is gevoerd in de 
informatievoorziening naar de raad toe, zeer 
consistent geweest, namelijk consequent de 
raad niet informeren. Ik heb toen gezegd dat 
deze lijn wat ons betreft onjuist is geweest. 
De actieve informatieplicht die het college 
richting de raad heeft, is een actieve rol. Op 
die manier is daar sinds de invoering van het 
dualisme in 2002 ook uitvoering aan 
gegeven. De burgemeester heeft dat ook in 
de commissie bestuurszaken nog eens 
bevestigd: Hengelo is volgens hem één van 
de meest open gemeenten van Nederland. 
Dat is o.i. één van de redenen waarom er in 
2002 geen vaste afspraken tussen raad en 
college gemaakt hoefden te worden over de 
gevallen waarin de raad actief geïnformeerd 
zou moeten worden. Andere gemeenten 
hebben dat wel gedaan; die afspraken 
worden dan als leidraad voor het handelen 
van het college gebruikt. Het bevreemdt ons 
dan ook zeer, dat het college in de Prowi-
zaak een afwijkende koers heeft gevolgd ten 
opzichte van de inmiddels gebruikelijke lijn. 
Ook zaken die het college minder prettig 
vindt of minder gelegen komen, moeten 
gemeld worden. In deze zaak, waarin de 
integriteit van het openbaar bestuur in het 
geding is, had het des te meer voor de hand 
gelegen de raad daarover wel actief te 
informeren middels de informatie die op dat 
moment bij het college bekend was. 
De consequenties naar de toekomst toe. 

Het college stelt de raad voor tot een 
aantal verbetervoorstellen te komen, 
waaraan in een zevental punten aandacht 

wordt besteed. Ten aanzien van die punten 
merken wij het volgende op: 
1. De functiescheiding tussen vergunning-

verlening en vergunninghandhaving is 
volgens ons een wettelijke verplichting. 
Daar had ongeacht de Prowi-zaak 
uitvoering aan gegeven moeten worden.  

2. De vergroting van de professionaliteit van 
het ambtelijk apparaat vinden wij prima, 
maar dient wel gepaard te gaan met 
voldoende budget voor opleiding en 
scholing. 

3. De focus op het delegatie- en mandaat-
verhaal, waar meerdere fracties aan 
hebben gerefereerd, gaat ons niet ver 
genoeg. Delegatie en mandaat gaan over 
de overdracht van bestuursrechtelijke 
bevoegdheden. 
Het afgelopen jaar zien wij in toenemende 

mate problemen met de overdracht van 
civielrechtelijke bevoegdheden. Met name in 
het sluiten van overeenkomsten namens de 
gemeente door het college, de risico's die 
daar aan verbonden zijn en de wijze waarop 
de gemeenteraad daar nog invloed op heeft. 
O.i. is het zeer gewenst onderzoek te doen 
naar de wijze waarop de laatste vier jaar 
overeenkomsten zijn gesloten, of dat 
bevoegd is gebeurd en of de raad daarover 
gehoord had moeten worden. Kortom, het 
gaat ons om niet alleen delegatie en mandaat 
maar ook de wijze waarop is omgegaan met 
de civielrechtelijke machtigingen. 
De beoordeling van de zaak zelf. 

Er zijn grote fouten gemaakt in dit 
dossier. Het college verklaart die fouten 
vanuit een aantal bijzondere omstandigheden 
(drie), namelijk het opstarten van een nieuwe 
taak, de complexiteit van de materie en het 
handelen van anderen. Wij beoordelen de 
gemaakte fouten op basis van de politiek-
bestuurlijke verantwoordelijkheid die de 
wethouder heeft gehad in het totale proces. 
Wat ons betreft, zijn daarvoor de volgende 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
het kader (reeds in de commissie 
bestuurszaken ben ik die langslopen):  
- Het zorgvuldigheidsbeginsel. Volgens ons 

is er gehandeld in strijd met dit beginsel. 
Er is onvoldoende kennis vergaard die 
voor de beoordeling van deze complexe 
zaak nodig zou zijn geweest. Het 
aanhangig zijn van het faillissement 
maakte de zaak immers per definitie 
complex. Daardoor is onzorgvuldig 
gehandeld. Het enkele feit dat de 
landsadvocaat om advies is gevraagd en 
deze ook geen eenduidig antwoord kon 
geven, had aanleiding moeten zijn om 
meer mensen te consulteren. Ook had het 
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in de lijn der verwachtingen gelegen 
hiërarchisch hoger in de ambtelijke 
organisatie en ook in het college deze 
zaak te bespreken: juist vanwege de 
complexiteit. 

- Het gelijkheidsbeginsel. Aan de curator is 
een andere voorstelling van zaken 
gegeven omtrent de mogelijkheden van 
de sanering van de grond door de 
gemeente dan gold voor de heer L. Aan de 
heer L. is als toekomstig koper in het 
vooruitzicht gesteld dat de in 1998 
gemaakte afspraak kon worden her-
nieuwd. Aan de curator is gemeld dat deze 
afspraak ook voor hem gold, maar niet 
per definitie voor een toekomstige koper 
van de grond. Daardoor is in strijd met 
het gelijkheidsbeginsel gehandeld. 

- Het legaliteitsbeginsel. Het is logisch dat 
in het door de raad vastgestelde Bodem-
beleidsplan van juni 2002 is opgenomen 
dat er een verplichting van € 1,2 miljoen 
ligt op een aantal percelen aan de 
Chopinstraat. Deze verplichting was van 
de provincie overgegaan op de gemeente. 
Het hernieuwen van die afspraak is echter 
geen verplichting en het faillissement 
maakte nu net dat die beleidsafspraak niet 
meer gold. 
O.i. was het logisch geweest als er een 

heroverweging had plaatsgevonden van de 
noodzaak tot saneren, waarbij bijvoorbeeld 
ook de andere percelen op dit terrein (die 
niet onder de afspraak met de provincie 
vielen) zouden zijn opgenomen. De 
wethouder had o.i. ook niet de bevoegdheid 
om de afspraak zonder meer te hernieuwen. 
Indien er na brede afweging wel tot 
hernieuwing zou zijn besloten, is het 
overigens nog maar de vraag of het bedrag 
van f 300.000,-- als vrijwaring wel hetzelfde 
zou zijn geweest. 

Er is o.i. in strijd met de algemene 
beginselen van behoorlijk bestuur gehandeld. 
De wethouder heeft deze punten in de 
commissie bestuurszaken ook erkend. 
Daarvoor worden een aantal bijzondere 
omstandigheden aangehaald (ik heb ze 
aangegeven). Deze zijn wat ons betreft 
echter ontoereikend om het handelen van de 
wethouder te verklaren. 

Vier jaar geleden hebben ook wij als SP-
fractie ons vertrouwen uitgesproken in deze 
wethouder, toen er een nieuw college moest 
worden gekozen. Ook wij hebben waardering 
voor de vele goede dingen die hij voor de 
stad heeft gedaan. Wij willen ook nog eens 
herhalen dat wij geloven dat de wethouder 
heeft gehandeld zonder oogmerk van politiek 
gewin. Ondanks alle waardering kunnen wij -

 alles afwegende - niet tot een andere 
conclusie komen, dan het handelen van de 
wethouder in de Prowi-zaak te moeten 
afkeuren. Daarmee is het vertrouwen dat wij 
in deze wethouder hadden, beschadigd. 
 
 De heer Miedema (ChristenUnie): 
Mijnheer de voorzitter! In de vergadering van 
de commissie bestuurszaken op 16 februari 
jl. heb ik geconcludeerd dat op grond van de 
door het college verstrekte gegevens 
wethouder Kok de conclusie had moeten 
trekken om te vertrekken. Velen vonden die 
conclusie op dat moment voorbarig en te 
vroeg. Een belangrijk argument daarvoor was 
dat de wethouder recht heeft op weerwoord 
en dat daar eerst op gewacht zou moeten 
worden. De vraag blijft echter of ik ook na de 
beantwoording door het college tot een 
andere conclusie zou zijn gekomen. Ik ben 
best bereid om op grond van goede 
argumenten mijn mening bij te stellen, en 
daarom heb ik de afgelopen dagen nogmaals 
alles zorgvuldig nagelezen wat door het 
college, in het bijzonder door de wethouder 
van milieu, over deze zaak is gezegd. Maar 
eerst wil ik nog iets zeggen over de 
communicatie. 

Ik ben van mening dat de communicatie in 
de Prowi-zaak niet goed is geweest. In iets 
andere bewoordingen heeft de burgemeester 
dat ook toegeven. Op sommige momenten is 
een verkeerde keuze gemaakt, op andere 
momenten is een keuze verkeerd uitgepakt. 
Op basis van de antwoorden van de 
burgemeester ben ik overtuigd van de goede 
wil om dat in de toekomst anders aan te 
pakken. Om dat te onderstrepen, zou ik 
graag aan het voorstel van het college een 
punt willen toevoegen. Hoewel het voorstel 
op dit punt niet helemaal duidelijk is, neem ik 
aan dat een amendement hiervoor de beste 
keuze is. Bij dezen dien ik daarom het 
volgende amendement in: 

 
“Amendement 2. 
De gemeenteraad van Hengelo, in 
vergadering bijeen op 28 februari 2006 
Gezien: 
Het voorstel van het college van B. en 
W. om naar aanleiding van de Prowi-
zaak voor de zomer van 2006 te ko-
men met voorstellen voor verbete-
ringen in procedures en besluit-
vorming; 
Overwegende: 
Dat in deze voorstellen niet gesproken 
wordt over de communicatie tussen 
college en raad 
Spreekt uit: 
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De zeven aandachtspunten waar in 
ieder geval aandacht aan moet worden 
besteed uit te breiden met een achtste 
punt: 
8. het opstellen van een procedure ter 

verbetering van de communicatie 
tussen college en raad 

en gaat over tot de orde van de dag.” 
 
 Ik heb dit amendement zelf ondertekend. 
Meermalen is benadrukt dat de Prowi-zaak 
een unieke zaak is geweest. Ik heb sterk 
nagedacht over de vraag hoe zinvol het is om 
een uitgebreid onderzoek daarnaar op te 
starten. Zo'n onderzoek is alleen zinvol als 
het iets toevoegt. Dat zou informatie kunnen 
zijn die wij tot nu toe nog niet hebben 
ontvangen. Ik heb echter geen aanleiding om 
te denken dat ons nog niet alles is gezegd. 
De kans op herhaling is vrijwel nihil; 
ongetwijfeld zal zich eens weer een nieuwe 
affaire voordoen, maar die zal dan toch niet 
te vergelijken zijn met deze. Bovendien loopt 
het hoger beroep, waardoor een onderzoeks-
commissie haar taak voorlopig niet zou 
kunnen afronden. Al met al ben ik tot de 
conclusie gekomen dat een nader onderzoek 
ons waarschijnlijk niet meer oplevert dan 
heel veel werk. 
 Ik wil hier de politieke verantwoording 
nemen voor de bestuurlijke aspecten in de 
zaak-Prowi. Daarbij gaat het met name over 
de positie van het college, in het bijzonder 
over de positie van wethouder Kok. Ik 
memoreer enkele belangrijke citaten uit de 
rapportage en de beantwoording: 
- er zijn handtekeningen gezet die, naar 

later bleek, onbevoegd geplaatst waren; 
- de afspraak had qua inhoud zo niet 

gemaakt mogen worden; 
- de gemeenteadvocaat constateert een 

onjuiste handelwijze; 
- het mandaat- en delegatiebesluit is in een 

aantal gevallen onjuist toegepast. 
Meerdere collega-raadsleden hebben forse 

termen gebruikt met betrekking tot het 
Prowi-dossier. Ik noem er enkele: klungelig, 
slordig, naïef, ouwe-jongens-krentenbrood, 
volstrekt verkeerde keuze. Niet alle 
uitspraken die zijn gebezigd, behoeven 
herhaald te worden; die kan elk raadslid 
terugvinden in de woordelijke verslagen van 
de commissievergaderingen. Een gele 
markeerstift voor uitsluitend stevige termen 
van afkeuring doet al een behoorlijk gekleurd 
beeld ontstaan! Iedereen is het er over eens 
dat er fouten zijn gemaakt. Naar mijn mening 
zijn er ernstige fouten gemaakt, zo ernstig 
dat daar consequenties aan verbonden 
zouden moeten worden. Als deze fouten al 

niet zouden leiden tot het aftreden van een 
wethouder, hoe erg moet het dan worden 
voordat dat wel gebeurt? 

Die beoordeling staat los van de grote 
verdiensten die deze wethouder met 
betrekking tot andere dossiers heeft voor 
Hengelo. Hij was en is bijvoorbeeld de motor 
voor Hart van Zuid. En ach, was het daar nou 
maar bij gebleven. Deze wethouder weet zich 
ook verantwoordelijk voor het gebeurde. Ik 
citeer wethouder Kok zelf: 

"de politiek-bestuurlijke verantwoorde-
lijkheid voor het Prowi-dossier ligt bij 
de portefeuillehouder die verant-
woordelijk is voor de betrokken afde-
ling. (...) Die verantwoordelijkheid 
draag ik ook". 

Ook het college weet zich verantwoorde-
lijk. Een citaat van de burgemeester: “Het 
bestuur is verantwoordelijk.” Het spijt mij dat 
het college en deze wethouder in het 
bijzonder die verantwoordelijkheid 
uiteindelijk niet hebben genomen. Ik dien 
daarom de volgende motie in: 

 
“Motie 3. 
De gemeenteraad van Hengelo, in 
vergadering bijeen op 28 februari 
2006, 
Gehoord 
- de beraadslagingen over de Prowi-

zaak 
- de uitspraken van de burgemeester 

en wethouder Kok over het nemen 
van politiek-bestuurlijke verant-
woordelijkheid in deze zaak 

spreekt zijn afkeuring uit over het 
gegeven dat de wethouder Kok in 
dezen zijn politiek-bestuurlijke ver-
antwoordelijkheid niet neemt, hetgeen 
blijkt uit het uitblijven van een besluit 
om zijn portefeuille neer te leggen; 
en gaat over tot de orde van de dag.” 

 
 Ook deze motie heb ik zelf ondertekend.  

Het moge duidelijk zijn dat ook na 
bestudering van alle antwoorden en 
toelichtingen ik toch tot dezelfde conclusie 
ben gekomen als in eerste instantie. Een 
conclusie die mij pijn doet. Je kunt 
waardering voor iemand of voor een bestuur 
hebben en toch moeten concluderen dat 
bestuurlijke zuiverheid je tot dit harde 
oordeel dwingt. Graag was ik tot een andere 
conclusie gekomen, maar stukken, dossiers 
en beraadslagingen leiden bij mij maar tot 
één conclusie. Bestuurder - en wellicht 
bestuurders - aanvaard de consequenties van 
de verantwoordelijkheden waarvan u ook zelf 
aangeeft dat u ze wilt dragen. 
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De heer Schoonhoven (D66): Mijnheer 

de voorzitter! Ook voor mij heeft de Prowi-
zaak twee kanten: de zaak zelf en de 
communicatie over de zaak. Laat mij met de 
zaak zelf beginnen. 

Iedereen is het erover eens dat er een 
fout is gemaakt in het dossier Prowi. Die fout 
heeft twee oorzaken: 
1. oorzaken die in de aard van de zaak zelf 

liggen; 
2. oorzaken in de structuur van het 

gemeentelijk apparaat. 
Ik vind het heel erg belangrijk om dit 

onderscheid te maken. 
Over de oorzaken in de aard van de zaak 

zelf merk ik het volgende op. De hele uitleg 
van het college, de wethouder en de 
ambtenaren hebben mij er rotsvast van 
overtuigd dat dit nooit meer zo zal gebeuren. 
Het voorkomen van fouten in het verleden is 
onmogelijk; wij moeten ons richten op de 
toekomst.  

In mijn commentaar richt ik mij op de 
twee punten die de rechter heeft aangestipt, 
namelijk dat de gemeente naïef is geweest en 
dat de gemeente slordig is geweest: 
1. Dat de gemeente naïef is geweest, is een 

uitspraak waar ik mij een heleboel bij kan 
voorstellen. Iemand kan erg mooie blauwe 
ogen hebben en een wethouder kan heel 
erg het goede willen doen en daardoor af 
en toe het verstandige uit het oog 
verliezen. 

2. Wat de uitspraak over de slordigheid 
betreft, merk ik op dat Hengelo de taak 
van bevoegd gezag bodem nooit zo snel 
op zich had moeten nemen. Een heleboel 
dingen die verkeerd zijn gegaan, zijn 
veroorzaakt doordat mensen met de beste 
bedoelingen maar met op dat moment te 
weinig kennis van de materie, heel erg 
hun best deden om van een waardeloze 
situatie een goede situatie te maken. 
Nogmaals: ik ben er hartstikke van 
overtuigd dat de betrokkenen deze fouten 
nooit meer zullen maken.  
Echter, er zijn ook structurele oorzaken 

aangedragen. Een structurele oorzaak als de 
cultuur, die ik weleens heb betiteld als 
“handen uit de mouwen, hup vooruit, werk 
aan de winkel”, maar waarbij het aspect 
remmer af en toe gemist wordt. Het ging om 
aan de ene kant besturen op afstand en aan 
de andere kant direct ingrijpen in een lopend 
proces, op het moment dat de zaak daarvoor 
belangrijk genoeg leek. Dit zijn allemaal 
belangrijke punten, die onder meer door de 
advocaat van de gemeente zijn aangeduid in 
zijn bijdrage. 

In tegenstelling tot de vorige spreker ben 
ik van mening dat de genoemde punten wel 
schreeuwen om een nader onderzoek van de 
raad. Het gaat namelijk om structurele 
punten die wel terugkomen. Een zaak als de 
Prowi-zaak krijgen wij nooit meer, maar 
andere zaken waarop deze punten een 
negatief effect hebben, kunnen zich altijd 
voordoen. Ik had graag de tijd gehad om als 
raadslid zelf wat nader te discussiëren met de 
betrokken mensen en om alle stukken 
terzake te bestuderen, ook de stukken die wij 
niet te lezen hebben gekregen. Ik had daar 
graag nader onderzoek naar laten doen of 
zelf willen uitvoeren. De realiteit gebiedt ons 
echter om enige bescheidenheid op te 
brengen, want over een week zijn wij met 
ons allen “demissionair”, dus wij hebben daar 
de tijd niet voor. Daarom blijf ik zitten met 
twijfel. 

 Op basis van hetgeen voorligt, kan ik 
niet de keiharde uitspraak doen dat ik de 
wethouder – en daarmee het college, want ik 
beschouw het college in dit geval wel degelijk 
als één, gezien de algemene oorzaken van 
het probleem – wantrouw. Zoiets kan ik 
alleen maar zeggen als ik daar rotsvast van 
overtuigd ben, maar ik twijfel. Door die 
twijfel kan ik overigens ook niet meer zeggen 
dat ik het college mijn volle vertrouwen geef. 
De heer Miedema heeft een motie ingediend 
waarin ons feitelijk om een uitspraak 
daarover gevraagd wordt. Bij het soort twijfel 
dat ik heb, moet ik de betrokkenen altijd het 
voordeel van de twijfel geven.  

Het uiteindelijke oordeel over het 
verbeterproces moeten wij aan de volgende 
raad overlaten. Dat wil niet zeggen dat ik dat 
leuk vind. Als de zaak eerder naar buiten was 
gekomen, had de raad meer tijd gehad om er 
grondig onderzoek naar te verrichten. Dan 
was de uitslag misschien het één – het 
opzeggen van het vertrouwen – of het ander 
– het volledig wegvegen van schuld – 
geweest. Op dit moment blijft de uitslag in 
het onzekere hangen. Dat zal het college na 
7 maart a.s. mee moeten dragen, ben ik 
bang. 

Dan kom ik nu bij de tweede kant van de 
zaak, de informatievoorziening aan de raad. 
Daar moet ik wat harder over zijn. Er vallen 
verschillende fases te onderscheiden. Ik ben 
van mening dat het college/de burgemeester 
correct gehandeld heeft in april vorig jaar. 
Toen heeft de burgemeester de raad geen 
leugens verteld. Weliswaar was het ook niet 
helemaal de waarheid, maar dat kon de 
burgemeester op dat moment niet weten. 
Wat er vervolgens gebeurde, is voorzichtig-
heid tot in het absurde geweest. Wij hebben 
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nooit te horen gekregen dat er mogelijkerwijs 
wel extra mensen bij de Prowi-zaak 
betrokken waren of dat er een claim werd 
ingediend door ING. De manier waarop wij 
alle WOB-stukken moesten krijgen, vind ik 
nog steeds erg gênant. Zo kunnen wij niet 
met elkaar omgaan. 

De Prowi-zaak kwam vooral zo hard en als 
een verrassing aan, omdat wij die niet 
verwacht hadden vanwege het feit wij hier 
altijd zo open met elkaar omgaan. Ik vind dit 
een gele kaart waard. Geen rode, want 
daarvoor is de zaak mij te uniek, maar wel 
een gele. Die blijft staan voor de tweede 
wedstrijd, wat mij betreft! Het college dat er 
na 7 maart komt, raad ik heel dringend aan 
om goede afspraken te maken met de raad 
over dit punt. Dat hebben wij in het verleden 
nooit gedaan, maar afspraken maak je pas 
als je er achter komt dat je ze nodig hebt. Ik 
meen dat wij met ons allen die afspraken 
hard nodig hebben. 

 
De heer Knegt (Hengelo.nu): Mijnheer de 

voorzitter! Tijdens de commissievergade-
ringen over het voorstel hebben wij al 
aangegeven dat de Prowi-zaak heel veel 
schade heeft aangericht in de publieke opinie, 
zowel aan de ambtenaren als aan het college 
en natuurlijk ook aan de politiek in het 
algemeen. Meerdere vooroordelen werden 
helaas bevestigd. Wij gaan nu geen 
uitgebreid verhaal meer vertellen, want dat is 
in de commissie voldoende gebeurd, en dat 
heeft voor ons ook voldoende duidelijkheid 
opgeleverd. Om de Prowi-zaak goed te 
kunnen beoordelen, gaan wij die opsplitsen in 
twee gedeelten: 
1. het directe handelen rond de zaak zelf; 
2. de informatieverstrekking naar de raad. 
 Met betrekking tot de zaak zelf werd 
uitgelegd dat er wel heel veel verzachtende 
omstandigheden waren: het was nieuw voor 
de gemeente, dus ook voor de wethouder en 
de ambtenaren, wij hadden niet in de gaten 
dat het zo’n ingewikkelde zaak was, het 
volledige dossier was pas heel laat ter 
beschikking enz. enz. Wij zijn niet onder de 
indruk van deze argumenten. Wij zouden 
allerlei tegenargumenten kunnen aandragen, 
maar ook daar is in de commissie al 
uitgebreid over gesproken. 
 Er liggen voorstellen om te komen tot 
verbeterplannen, al dan niet na onderzoek 
door een commissie, en dat is natuurlijk 
goed. Je moet uitsluiten dat zoiets als de 
zaak-Prowi nog een keer gebeurt. Dit zullen 
wij dan ook ondersteunen, maar dat ontslaat 
ons niet van de taak om te komen met een 
oordeel over de afgelopen periode en het 

handelen van de wethouder hierin. Wij 
vinden trouwens dat deze taak er voor alle 
fracties ligt. 
 Duidelijk is dat er slordig en onzorgvuldig 
is gewerkt in de zaak-Prowi. Waar het nu om 
gaat, is de vraag of wij voldoende vertrouwen 
in de verantwoordelijke wethouder hebben 
dat zijn manier en stijl van werken zodanig 
zullen veranderen, dat er in geen enkele zaak 
weer zo slordig en onzorgvuldig gewerkt zal 
gaan worden. Ondanks alle waardering voor 
de wethouder uit het verleden, dat 
vertrouwen is voor ons in de toelichting en 
discussie niet gewekt. Dat is dan ook de 
reden dat wij besloten hebben een motie 
daarover op te stellen, die ik bij dezen indien: 
 

“Motie 4. 
Motie van wantrouwen. 
De raad van de gemeente Hengelo, in 
vergadering bijeen op dinsdag 28 
februari 2006, constateert dat: 
Wethouder H.Kok als politiek verant-
woordelijk wethouder onvoldoende 
zorgvuldig heeft gehandeld in de Prowi 
zaak. 
De raad spreekt uit dat door deze zaak 
het vertrouwen in de wethouder ernstig 
is geschaad. 
en gaat over tot de orde van de dag.” 

 
 Deze motie is ondertekend door mijzelf. 
 Dan de informatieverstrekking naar de 
raad. Het verkrijgen van voldoende 
informatie is essentieel voor een goed 
functioneren van de raad. Wanneer het 
college niet voldoende open en eerlijk 
communiceert met de raad, wordt het 
democratisch functioneren van de gemeente 
voor een belangrijk deel onmogelijk.  

Na de inval door de FIOD heeft de 
burgemeester de bij hem bekende informatie 
gedeeld met de raad. Dit was goed. Er leek 
niets aan de hand te zijn, maar de raad was 
tenminste volledig op de hoogte. 

In juni 2005 werden de wethouder en de 
ambtenaar pro forma in staat van 
beschuldiging gesteld. Op dat moment ging 
de burgemeester overleggen met de rest van 
het college, en daar wordt besloten om deze 
informatie niet te delen met de raad, om te 
voorkomen dat personen beschadigd zouden 
raken. Dit kan niet en dit mag niet. Er zijn 
voldoende mogelijkheden om de raad wel op 
de hoogte te stellen. Dat is dan ook een 
belangrijke verplichting voor het hele college. 
 Er waren meerdere stukken die naar de 
raad hadden gemoeten. Dit is niet gebeurd. 
Het is natuurlijk ronduit zorgwekkend dat als 
na een claim van de krant blijkt dat de 
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stukken die niet naar de raad gingen, zelfs 
onder de Wet openbaarheid van bestuur 
vielen, zodat wij die stukken twee dagen later 
alsnog kregen. Stukken die officieel zelfs 
openbaar zijn maar niet gedeeld werden met 
de raad! Dit kan ik niet uitleggen.  

Later volgde nog de ING-claim. Hier blijkt 
nogmaals dezelfde procedure gevolgd te 
worden: na een beroep op de Wet 
openbaarheid van bestuur door de krant 
komen de stukken rondom ING alsnog op 
tafel. Misschien is de krant wel de enige die 
in deze zaak een compliment verdient. 
 
 De heer Kamp (CDA): Voorzitter! Begrijp 
ik goed dat de heer Knegt nu zegt dat hij niet 
goed snapt waarom hij zelf niet bedacht heeft 
dat ook raadsleden gebruik kunnen maken 
van de Wet openbaarheid van bestuur en dat 
hij ook de moeite had kunnen nemen destijds 
om zich alvast te verdiepen in de materie? Of 
heb ik hem verkeerd begrepen? 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Voorzitter! 
Ik dacht dat ik duidelijk genoeg geweest was 
met wat ik stelde. Wat ik stelde, is heel 
simpel. 
 
 De Voorzitter: De heer Kamp heeft een 
vraag gesteld. Daar heb ik nog geen 
antwoord op gehoord. 
 
 De heer Kamp (CDA): Als ik de bijdrage 
van de heer Knegt begrepen had op dit punt, 
dan had ik mijn vraag niet hoeven te stellen. 
Ik zou het heel prettig vinden wanneer hij 
toch een poging doet om mijn vraag te willen 
begrijpen en daar antwoord op te geven. 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Leg die 
vraag dan nog eens een keer uit. 
 
 De heer Kamp (CDA): U stelde dat de 
krant er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat 
de stukken boven tafel zijn gekomen die in 
feite normaal openbaar hadden moeten zijn 
op basis van de Wet openbaarheid van 
bestuur. 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Dat klopt. 
 
 De heer Kamp (CDA): U verwijt het 
college dat het de betrokken stukken niet 
verstrekt had. 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Dat verwijt 
ik het college... 
 
 De heer Kamp (CDA): Misschien mag ik 
even uitleggen wat ik met mijn vraag bedoel. 

 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Uw vraag is 
mij ondertussen duidelijk. Wat ik aangaf, 
verwijt ik het college, verwijt ik mijzelf als 
raadslid en verwijt ik de rest van de raad. Wij 
hadden als raad zelf het initiatief moeten 
nemen om de stukken boven tafel te krijgen 
door een beroep te doen op de Wet 
openbaarheid van bestuur. Blijft overigens 
overeind dat het college dat nog steeds niet 
ontslaat van zijn plicht om actief informatie 
te verstrekken. Daar gaat mijn verhaal over; 
ik ga ervan uit dat de heer Kamp dat had 
begrepen. 
 Voorzitter! Ik wil graag verdergaan met 
mijn verhaal. 
 
 De heer Kamp (CDA): Ik ben heel 
benieuwd naar de rest van het verhaal, want 
ik verwacht dat waarschijnlijk nog een derde 
motie van wantrouwen wordt ingediend. 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Ik zal de 
heer Kamp een plezier doen, want ik zal nog 
drie moties indienen! 
 Voorzitter! Ik zei zojuist dat het niet uit te 
leggen is wanneer stukken die officieel zelfs 
openbaar zijn, niet gedeeld worden met de 
raad. Dat gold ook voor de ING-claim, maar 
na een beroep op de Wet openbaarheid van 
bestuur door de krant kwamen de stukken 
daarover alsnog op tafel. De burgemeester is 
en blijft verantwoordelijk voor de 
informatieverstrekking in deze zaak. Om deze 
reden dien ik de volgende motie in: 
 

“Motie 5. 
Motie van afkeuring. 
De raad van de gemeente Hengelo, in 
vergadering bijeen op dinsdag 28 
februari 2006, constateert dat: 
De burgemeester de gemeenteraad 
onvolledig heeft geïnformeerd over de 
Prowi-zaak 
De raad spreekt hierover zijn afkeuring 
uit, 
en gaat over tot de orde van de dag.” 

 
 Deze motie is ondertekend door mijzelf. 
 Aangezien het het besluit van het hele 
college is geweest om de noodzakelijke 
informatie niet te verstrekken, dien ik de 
volgende motie in: 
 

“Motie 6. 
Motie van afkeuring. 
De raad van de gemeente Hengelo, in 
vergadering bijeen op dinsdag 28 
februari 2006, constateert dat: 
Het college van burgemeester en 
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wethouders de gemeenteraad onvolle-
dig heeft geïnformeerd over de Prowi-
zaak 
De raad spreekt hierover zijn afkeuring 
uit, 
en gaat over tot de orde van de dag.” 

 
 Ook deze motie is door mij ondertekend. 
 Tijdens de commissievergadering is 
gebleken dat de bestuurscultuur in Hengelo 
voor een groot deel heeft geleid tot de 
problemen in het Prowi-dossier. In de 
commissie hebben wij gesproken over het 
gebrek aan zorgvuldigheid, het gebrek aan 
openheid en over nonchalance bij het college. 
Ik denk dat wij het college dan dwingend 
verandering moeten opleggen. Wat moet er 
zeker gebeuren? Collegeleden beslissen nu 
individueel wanneer ze leiding geven, zonder 
de rest van het college en/of de raad te 
betrekken bij het gemeentelijk beleid. Wij 
zijn het met het college eens dat deze wijze 
van werken voor een belangrijk deel heeft 
geleid tot de huidige juridische problemen. 
Hier moet een duidelijk protocol op 
ontwikkeld worden, zodat collegeleden 
duidelijkheid krijgen en de gemeenteraad 
hierop kan controleren. 

De mandaatstelling lijkt niet duidelijk 
genoeg geweest te zijn, of die is niet goed 
gehanteerd. Hier moet een controlesysteem 
op ontwikkeld worden. Dit systeem moet ook 
de raad inzicht geven, zodat controle 
mogelijk is. 
 Een open en eerlijke communicatie met de 
inwoners van Hengelo en de pers, maar zeker 
ook met de raad, is noodzakelijk voor een 
moderne vorm van besturen met zo weinig 
mogelijk afstand. Wij moeten altijd bereid 
zijn om zaken uit te leggen en om ons te 
verantwoorden. In de Prowi-zaak is gebleken 
dat dit onvoldoende is gebeurd. Daarom zal 
ook hiervoor een protocol ontwikkeld moeten 
worden, waarin de communicatie geregeld 
wordt. 

Wij willen dat er binnen drie maanden na 
de komende verkiezingen, doch uiterlijk in 
juli 2006 voorstellen liggen die moeten leiden 
tot een zodanige aanpassing van de 
bestuurscultuur in Hengelo, dat gebeurtenis-
sen zoals in de Prowi-zaak in de toekomst 
uitgesloten zijn. Uiterlijk in januari 2007 
moet er een toetsing door de raad 
plaatsvinden, om te zien of de noodzakelijke 
voorstellen ook daadwerkelijk tot een 
verandering leiden. Wanneer er op dat 
moment onvoldoende verandering zichtbaar 
is, zal de raad daar een oordeel over moeten 
formuleren. Ik dien daarom de volgende 
motie tot verandering in: 

 
“Motie 7. 
Motie van verandering. 
De raad van de gemeente Hengelo, in 
vergadering bijeen op dinsdag 28 
februari 2006, 
Overwegende dat: 
In de Prowi zaak duidelijk is geworden 
dat: 
- De bestuurlijk ambtelijke 

samenwerking in Hengelo niet dui-
delijk genoeg geregeld is. 

- De mandaatregeling niet duidelijk 
genoeg is en leidt tot misverstan-
den. 

- De communicatie met de pers, de 
gemeenteraad en de inwoners van 

 Hengelo niet duidelijk geregeld is. 
Constateert dat: 
Het noodzakelijk is dat er verbeter-
voorstellen ontwikkeld worden om 
gebeurtenissen zoals die in de Prowi-
zaak uit te sluiten. 
Draagt het college op: 
- Om uiterlijk in juli 2006 te komen 

met voorstellen die moeten leiden 
tot een duidelijke verbetering en 
deze voor te leggen aan de ge-
meenteraad 

- Uiterlijk in januari 2007 met een 
notitie te komen die duidelijk maakt 
tot welke veranderingen de voor-
stellen tot dat moment hebben ge-
leid en deze ter beoordeling voor te 
leggen aan de gemeenteraad. 

en gaat over tot de orde van de dag.” 
 
 Ook deze motie is door mijzelf 
ondertekend. 
 
 De heer Kamp (CDA): Voorzitter! Staat u 
mij toe dat ik de heer Knegt toefluister dat ik 
werkelijk niet begrijp waar hij de afgelopen 
acht jaar als raadslid mee bezig is geweest, 
als het zo’n onvoorstelbare puinhoop in deze 
gemeente is? En staat u mij ook toe om te 
zeggen dat ik van mening ben dat hij een 
karikatuur maakt van de manier waarop wij 
in Hengelo zowel politiek als bestuurlijk bezig 
zijn? Eigenlijk wens ik hem op 7 maart 
ontzettend veel succes! 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Voorzitter! 
Is het echt nodig dat ik reageer op dit soort 
woorden, waarmee de heer Kamp op het 
allerlaatst laat zien welk niveau hij wenst te 
hanteren? 
 
 De Voorzitter: Het lijken mij geen vragen 
waarop u behoeft te reageren. 
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 De heer Knegt (Hengelo.nu): Laat ik het 
dan maar niet doen. 
 
 De Voorzitter: Het was iets dat de heer 
Kamp u toewenst. 
 Dames en heren! Ik constateer dat wij een 
hele vloedgolf van moties en amendementen 
hebben gekregen. Het lijkt mij dan ook goed 
om de vergadering aanstonds even te 
schorsen. Eerst wijs ik er echter nog op dat 
onze juridische controllers een fout hebben 
gevonden in amendement 2, dat stelt dat een 
punt 8 moet worden toegevoegd aan het 
voorstel. Het raadsvoorstel bestaat slechts uit 
een klein stuk; voor het overige is het een 
groot stuk van het college dat wij als raad 
niet kunnen amenderen. In overleg met de 
heer Miedema is daarom in amendement 2 de 
tekst onder de woorden “Spreekt uit” 
gewijzigd in:  

“stelt voor om aan het raadsbesluit 
106340 het onderstaande toe te voe-
gen:  
3. het opstellen van een procedure ter 

verbetering van de communicatie 
tussen college en raad 

en gaat over tot de orde van de dag”. 
Met deze formulering wordt niet het 

collegestuk geamendeerd, maar het 
raadsvoorstel en het daarbij behorende 
ontwerpbesluit. De strekking van het 
amendement verandert door deze wijziging 
niet. 
 
 Hierna schorst de Voorzitter de 
vergadering. 
 

Na hervatting der vergadering spreekt de 
Voorzitter als volgt: 

 Dames en heren! Voordat ik het college 
het woord geef voor de beantwoording in de 
eerste termijn, merk ik op dat wij tijdens de 
schorsing hebben gekeken naar de strekking 
van de ingediende moties en amendementen 
en de volgorde waarin die in stemming 
gebracht zullen worden (wanneer ze 
gehandhaafd blijven, maar dat merken wij 
nog wel). Die volgorde is: motie 4 (motie van 
wantrouwen in de richting van wethouder 
Kok), motie 6 (motie van afkeuring richting 
het gehele college), motie 3 (motie van 
afkeuring richting wethouder Kok), motie 5 
(motie van afkeuring richting de burgemees-
ter) en motie 7 (motie van verandering). Bij 
de besluitvorming zullen wij eerst stemmen 
over de moties, vervolgens over de twee 
ingediende amendementen en tot slot over 
het raadsvoorstel.  

 

De heer Kok (wethouder): Mijnheer de 
voorzitter! Het blijft ingewikkeld om over de 
kwestie Prowi, die is uitgemond in de affaire 
Kok, een eenduidige uitleg te geven. Dit 
vanwege de complexiteit. Men kan zeggen 
dat om te bewijzen dat een ambtenaar en ik 
medeplegers waren van valsheid in geschrifte 
en oplichting, er een dossier is opgebouwd 
van zo’n 40 cm hoog en dat men via een 
proces-verbaal getracht heeft aan te tonen 
dat wij medeplegers waren. Een betrouwbare 
ambtenaar en een, zoals de officier van 
justitie in zijn requisitoir zei, integere 
wethouder waren daarin gedagvaard en 
daarmee tegelijkertijd ook beschadigd 
geraakt. Maar gelukkig, drie rechters van de 
meervoudige kamer voor strafzaken in 
Almelo hebben uitgesproken dat de 
ambtenaar en ik onschuldig zijn aan het 
mede plegen van valsheid in geschrifte, 
oplichting en het meewerken aan een 
crimineel plan.  

Maar in hetzelfde vonnis heeft de rechter 
nog iets anders gezegd. Daarin heeft hij 
namelijk gesteld dat de politiek-bestuurlijke 
handelwijze van mij, met name het op 
afstand besturen, in deze kwestie voor een 
deel heeft mogelijk gemaakt dat anderen 
gehandeld hebben zoals ze gehandeld 
hebben. Dat betekent – en dat staat lijnrecht 
tegenover wat de heer Noest zei – dat het 
feit dat ik niet dicht genoeg op de zaak zat, 
dit heeft mogelijk gemaakt. Ook heeft de 
rechter gesproken (mijnheer Noest) over 
ogenschijnlijk tegenstrijdige brieven. 
Overigens zaten die niet in mijn hoofd, maar 
had ik daarvan kopieën gekregen, die in het 
archief zijn beland. Het onderdeel dat de 
rechter heeft toegevoegd aan zijn vrijspraak, 
betreft volgens mij overigens de competentie 
van de raad, niet die van een strafrechter. 
Dat heb ik de rechter ook gezegd, maar 
niettemin meende die daar toch wat over te 
moeten mededelen. Dat heeft hij ook gedaan. 

Wanneer je naar de tot buitengewone 
proporties uitvergrote affaire kijkt, dan kun je 
zien dat de raad, het hoogste orgaan binnen 
deze gemeente, zeker aan de zijlijn heeft 
gestaan. Waarom? Omdat er, volgens mij 
naar goed bestuurlijk gebruik, ter 
bescherming van de betrokken ambtenaar en 
mij in het openbaar niet gereageerd is door 
het college, de ambtenaar en mijzelf. Dat is 
behoorlijk bestuurlijk handelen in dit land, 
maar het betekent tegelijkertijd dat je als 
hoogste orgaan van de gemeente aan de 
zijlijn staat. Ik kan mij het gevoel wel 
voorstellen dat dit niet goed is, maar ik wil 
het toch gezegd hebben. Op zich vind ik het 
volslagen terecht en normaal dat ik hier nu 
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zit om aan de raad verantwoording af te 
leggen over wat er is gebeurd in de zaak-
Prowi. Ik vind het ook terecht dat de raad wil 
weten of daar wel of niet iets uit geleerd kan 
worden, want zoiets moet natuurlijk nooit 
meer voor kunnen komen (voor zover dit 
soort unieke dingen nog kan voorkomen). 

Ik betreur het dat – hoewel ik in goed 
vertrouwen handelde, maar toch - door enige 
onoplettendheid van mijn kant in deze 
ingewikkelde kwestie iemand heeft kunnen 
handelen in de richting van de curator en de 
fiscus op de wijze waarop hij dat gedaan 
heeft. Daar waar het begint, begint het. 
Echter, door onoplettendheid mijnerzijds 
heeft de zaak zo kunnen ontsporen, achteraf 
gezien (wij praten nu allemaal terugkijkend). 
Op grond daarvan kun je zeggen dat in zo’n 
nieuw en complex dossier als het 
onderhavige, het besturen op hoofdlijnen en 
daarmee op zekere afstand, zoals ik dat 
gedaan heb, achteraf gezien niet verstandig 
is geweest. Dat is in ieder geval iets dat ik 
ervan geleerd heb. Tegelijkertijd ben ik, zo 
moet ik zeggen, verbijsterd door de enorme 
chaos die de zaak in het leven van de 
betrokken ambtenaar en mij heeft 
aangericht.  

Ten slotte is er eigenlijk ook een gevoel 
van verontwaardiging over het feit dat op 
basis van zo’n dunne bewijsvoering toch nog 
overwogen wordt in hoger beroep te gaan en 
de ambtenaar en mij opnieuw te dagen. Dit 
wilde ik ook nog wel gezegd hebben. 

 
De heer Kerckhaert (burgemeester): 

Mijnheer de voorzitter! Ik wil op mij nemen 
om vanuit het college en vanuit mijn eigen 
rol iets te zeggen over de opmerkingen en 
oordelen die alle fracties naar voren hebben 
gebracht over de informatievoorziening in de 
zaak-Prowi. Allereerst stel ik dat ik - en met 
mij het college - nog steeds van mening ben 
dat wij in het algemeen een behoorlijk open 
cultuur hebben. Mevrouw Ten Heuw noemde 
dit aspect even, en de heer K. Mulder 
gebruikte een wat andere terminologie, want 
hij zei: De afgelopen periode valt te 
kenmerken door onvoldoende en onvolledige 
informatie richting raad. Ik houd staande dat 
wij in Hengelo een heel open cultuur hebben 
met een goede informatievoorziening waarbij 
heel veel informatie gegeven wordt. Wij 
hebben hier helemaal geen cultuur van 
vertrouwelijkheid en geheimhouding. Dat 
kenmerkt ons. In dit geval is het echter – en 
ik kan mij heel goed voorstellen wat de raad 
daarover gezegd heeft – geheel anders 
verlopen vanaf juni 2005. Daarmee heeft de 
raad een punt. Die heeft gezegd: Nu wij het 

allemaal achteraf zien en constateren dat wij 
er zo weinig bij betrokken zijn geweest, 
willen wij daar de vinger stevig bij opsteken. 
Nogmaals: ik kan mij dat heel goed 
voorstellen. Ik zal graag uitleggen hoe een en 
ander in het college is gegaan en welke 
conclusie men daaraan zou kunnen 
verbinden. Het zit als volgt. 

Toen wij in juni 2005 werden geconfron-
teerd met het pro forma horen van 
ambtenaar en wethouder als mogelijke 
verdachten in een zaak, dachten wij echt: 
Binnen een maand weten wij het en dan zal 
blijken dat het wel losloopt en goed komt. Wij 
wisten toen weinig van de zaak. Wat wij 
wisten, hebben wij met elkaar gedeeld in het 
college. Wij hebben met wethouder Kok en 
de betrokken ambtenaar gesproken en 
hebben toen een advocaat ingeschakeld, met 
de vraag: Ga met ons onderzoeken wat er 
aan de hand zou kunnen zijn. Wij wisten toen 
namelijk, achteraf gezien, maar heel weinig. 
Het hele dossier Prowi is opgebouwd met heel 
veel mensen uit het bedrijfsleven, zoals men 
weet. In juni dachten wij ook: laat ons geen 
mensen beschadigen. Wij zijn daar consistent 
in geweest. Wat dit betreft, heeft mevrouw 
Ten Heuw gelijk, want wij waren consistent 
door onze houding te blijven volhouden en de 
raad niet te informeren, want wij hadden 
weinig te informeren. Als wij wel geïnfor-
meerd zouden hebben, dan zouden wij alleen 
mensen beschadigd hebben en zou de raad 
ook niet veel hebben kunnen doen met de 
kennis. Kortom, wij hebben er inderdaad niet 
voor gekozen de raad vertrouwelijk te 
informeren. Misschien hadden wij de raad 
nog wel vertrouwelijk kunnen informeren 
over de claim van ING, maar daarbij speelde 
een brief een rol die de raad dan had willen 
zien. In die brief staan echter allerlei 
kwetsende dingen, waardoor wij alsnog in 
hetzelfde proces terecht hadden kunnen 
komen van mensen kwetsen. Conclusie: wij 
hebben de lijn consistent doorgevoerd. Wij 
hebben daar in het college over gesproken 
vanuit de mening: het zal zo’n vaart niet 
lopen. Achteraf gezien, heeft de raad hiermee 
een punt. 

Wat zou je kunnen leren uit hetgeen ik 
zojuist geschetst heb? Er speelden bij ons 
twee punten: 
1. Het niet kwetsen van mensen en het niet 

onnodig schaden van belangen. 
2. Het voornemen om zodra de zaak 

afgelopen was, maximale openheid te 
geven. Gelet op wat wij aangeboden 
hebben op het moment dat dat kon, 
namelijk nadat de uitspraak er was, durf 
ik hier te stellen dat men in weinig andere 
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gemeenten zoveel openheid, zoveel 
materiaal en zoveel resultaten van eigen 
onderzoek en onafhankelijk onderzoek zal 
aantreffen. Wij hebben destijds al gedacht 
dat dat de consequentie zou zijn van niets 
zeggen (ook omdat de zaak onder de 
rechter was). Wij hadden ons voorgeno-
men om maximale openheid te geven en 
de raad te bedienen, zodat die de zaak 
goed kan beoordelen achteraf. 
Wat kunnen wij nu achteraf nog zeggen? 

Wij zouden als raad en college met elkaar – 
en dat lijkt mij goed voor de komende 
periode – over het punt van de vertrouwelijke 
communicatie een betere afspraak moeten 
maken, tenminste als ook de raad dat nodig 
vindt en accepteert. Wij hebben in de zaak-
Prowi gedacht: De raad vertrouwelijk 
informeren lukt niet, want dan moet het 
geheim blijven en komen er toch allerlei 
andere vragen. Bovendien dachten wij in dit 
geval dat het zo’n vaart niet zou lopen en dat 
wij het daarom niet moesten doen. Het lijkt 
mij nu verstandig – en dat zeg ik de raad 
graag toe namens het college – om met de 
volgende raad een afspraak te maken over de 
communicatie in vertrouwelijkheid. Hoe 
kunnen wij de communicatie over 
vertrouwelijke punten regelen en beter 
afspreken? Ook wij hebben gemerkt dat dit 
nu niet goed is. 

 
De heer Straub (PvdA): Voorzitter! 

Betekent dit concreet dat de burgemeester 
namens het college eigenlijk adviseert om 
amendement 2, dat handelt over het 
opstellen van een procedure ter verbetering 
van de communicatie tussen college en raad, 
over te nemen? 

 
De heer Kerckhaert (burgemeester): Wij 

hebben naar dat amendement gekeken, maar 
wij willen uiteindelijk verdergaan dan 
amendement 2. Dat amendement vraagt een 
soort procedure, namelijk ter verbetering van 
de communicatie tussen college en raad. Ik 
zeg toe – en als de raad dat goedvindt, dan is 
het opstellen van een procedure ter 
verbetering volgens mij helemaal niet meer 
nodig – dat de vertrouwelijke communicatie 
tussen college en raad in Hengelo 
makkelijker, meer ontspannen en minder 
krampachtig moet kunnen. Daar moeten wij 
met de nieuwe raad goede afspraken over 
maken. Dan hebben wij, wat het college 
betreft, amendement 2 niet nodig, want dit is 
gewoon de toezegging die staat. 

 
De Voorzitter: Dames en heren! Voordat 

wij overgaan tot de tweede instantie, merk ik 

op dat ik mij kan voorstellen dat naar 
aanleiding van de opmerking die de 
burgemeester zojuist maakte, de fractie van 
de ChristenUnie overweegt om amendement 
2 in te trekken. 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): 

Amendement 2 handelt over de communica-
tie tussen college en raad, zeker niet alleen 
over de vertrouwelijke communicatie tussen 
college en raad. Het gaat over de wijze 
waarop en wanneer er gecommuniceerd 
wordt, de wijze waarop het college invulling 
geeft aan zijn informatieplicht in een wat 
meer structurele vorm dan tot nu toe het 
geval is. In amendement 2 wordt er op 
aangedrongen daarover afspraken te maken 
met elkaar. Voorlopig lijkt het mij goed om 
het amendement te handhaven. 

 
De heer Kruiskamp (CDA): Mijnheer de 

voorzitter!Wij zijn van mening dat het 
antwoord dat het college gegeven heeft, 
volledig in overeenstemming is met onze 
bijdrage en onze intenties ten aanzien van 
het voorstel. Het enige dat ik nu nog echt 
moet uitspreken, is dat wij het eens zijn met 
het amendement (nr. 1) betreffende het 
onderzoek naar het mandaat- en 
delegatiebesluit. Weliswaar had ik dit in de 
eerste termijn al laten doorschemeren, maar 
ik zal het nu duidelijk zo uitspreken. 
 
 De heer Straub (PvdA): Mijnheer de 
voorzitter! Ik begin mijn bijdrage maar niet 
met het college dank te zeggen voor de 
beantwoording! Weliswaar geeft het iemand 
misschien bijna kotsneigingen wanneer wij 
daarvoor onze dank uitspreken, maar wat mij 
betreft, heeft dat ook een beetje te maken 
met fatsoensnormen. “Fatsoen” is de laatste 
jaren een belangrijk woord geworden in de 
politiek, maar misschien gaat het wel om 
mijn normen en waarden. Van de wijze 
waarop het debat over fatsoen gevoerd wordt 
in den lande kun je vinden wat je vindt, maar 
fatsoen hoort erbij. Overigens neemt dat niet 
weg dat natuurlijk alles open met elkaar 
gedeeld moet worden. 
 Vervolgens sluit ik mij aan bij iets dat 
mevrouw Ten Heuw zei en wat ook de 
burgemeester aangaf, namelijk dat wij hier in 
Hengelo een cultuur hebben van openheid. 
Soms komen er leden van oppositiefracties 
bij ons met de vraag: Wat weten jullie nu 
meer? Welnu, van de afgelopen acht jaar kan 
ik geen situatie bedenken – en dat geldt voor 
zowel deze als de vorige collegeperiode -
 waarin ik als lid van een coalitiefractie 
tijdens een debat meer informatie had. Ik 
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meen dat dit een ongelooflijk groot goed is 
dat wij in stand moeten houden; daar moeten 
wij met ons allen voor staan. 
 Ik heb van de burgemeester begrepen dat 
bekeken zal worden hoe wij moeten omgaan 
met vertrouwelijke informatie. Daar moeten 
wij inderdaad met elkaar nog een keer extra 
naar kijken. Wat dit betreft, hebben wij 
gewezen op de WOB-scan, waar mijn collega 
over sprak. Een dergelijke scan zal er 
minimaal moeten zijn. Als het college zegt 
dat het daar heel goed naar wil kijken samen 
met de raad, dan is wat ons betreft het hele 
verhaal van de communicatie afgekaart. Dan 
gaan wij het daar nog over hebben, zij het 
dat wij daarbij met ons allen de communica-
tie hier in Hengelo in stand moeten houden, 
want dat is een ongelooflijk groot goed. Als 
wij dat met elkaar uitdragen en daarnaar 
handelen, dan is daarmee het amendement 
(nr. 2) over het opstellen van een procedure 
ter verbetering van de communicatie tussen 
college en raad overbodig. 
 De heer Knegt heeft gezegd dat je als 
college en raad altijd bereid moet zijn om 
uitleg te geven. Dat ben ik met hem eens, 
helemaal. Het probleem is alleen dat wij in 
Nederland in het kader van behoorlijk 
bestuur de afspraak hebben dat wij ons even 
stilhouden over een zaak die onder de rechter 
is. Het is mijn partij een doorn in het oog 
geweest dat er in de landelijke politiek 
mensen zijn die een moreel oordeel vellen 
over een zaak die nog onder de rechter is. 
Rechters hebben naar aanleiding van dit 
soort oordelen uitgesproken dat wij in 
Nederland een scheiding van de machten 
hebben. Daar moet je heel zorgvuldig en heel 
zuiver mee omgaan. In dit geval betekende 
dit dat wij in de periode 9 november 2005 
t/m 13 februari 2006 terzake helemaal niets 
konden uitspreken. Ik ben heel blij dat toen 
de uitspraak van de rechter er was, bij wijze 
van spreken nog geen uur later het hele 
dossier ter inzage lag, wat er maar weer eens 
een bewijs van is dat wij open met elkaar 
communiceren. 
 Ik wil nog een paar dingen herhalen uit de 
eerste termijn. Het eerste is dat het onze 
stellige overtuiging is dat de bestuurscultuur 
van de gemeente Hengelo deugt en dat die 
gericht is op dienstbaarheid, dicht bij mensen 
en bedrijven. Er zijn partijen die daar 
blijkbaar anders over denken naar aanleiding 
van het hele Prowi-verhaal. Maar ook met 
betrekking tot dit verhaal, waarin fouten zijn 
gemaakt, kan ik niets anders concluderen 
dan dat wij als gemeente dienstbaar zijn en 
open willen zijn. Daar zit gelijk de 
kwetsbaarheid. Dat onze fractie daarom de 

zaken verder wil waarborgen, moge duidelijk 
zijn. Daarom zal de fractie het amendement 
(nr. 1) inzake het mandaat- en delegatie-
besluit steunen (ik had daar al iets over laten 
vallen), want dat past daar perfect in. Dat 
laat de bestaande cultuur en openheid 
onverlet. Overigens zijn die hier door 
sommige mensen in bedekte termen aan de 
schandpaal genageld, waardoor het gevoel 
ontstaat: Het deugt niet en het heeft nooit 
gedeugd; wij zitten in een bananenrepubliek. 
Dat is de teneur die ik gehoord heb, maar die 
ik verre van mij werp. 

Tot slot kom ik terug op onze conclusie. 
Die conclusie is gebaseerd op het hele traject 
en heb ik al uitgesproken, namelijk: wij 
hebben ondubbelzinnig vertrouwen in het 
college en de betrokken wethouder. Deze 
conclusie, samen met het steunen van 
amendement 1, maakt wat ons betreft alle 
overige ingediende moties en amendement 2 
overbodig. 

 
De heer K. Mulder (Burger Belangen): 

Mijnheer de voorzitter! Net zoals de Prowi-
zaak heel eenvoudig begon, werd ik in de 
schorsing van deze vergadering verrast door 
een paar opmerkingen van mijn fractiegeno-
ten. Zij zeiden dat ik in deze raadsvergade-
ring onfatsoenlijke gebaren heb gemaakt 
richting de fractie van Hengelo.nu. Ik wil dat 
nu direct rechtzetten, voordat dat een eigen 
leven gaat leiden. Het gebeurde op het 
moment dat de heer Ter Ellen een flesje Spa 
nam, en ik tegen hem zei, in gebarentaal: 
Alaaf, alaaf, hebt u last van uw keel? Dat 
werd uitgelegd alsof ik de moties van de 
fractie van Hengelo.nu iemand in de mond 
wou drukken. Sorry daarvoor; dat was niet 
mijn bedoeling. Mijn gebarentaal had niets 
met de moties van de heer Knegt te maken. 

 
De heer Knegt (Hengelo.nu): Voorzitter! 

Misschien is het goed dat ik even zeg dat de 
interpretatie die de heer Mulder nu geeft, van 
de publieke tribune kwam. Met mijn leesbril 
op kan ik de heer Mulder helemaal niet zien 
zitten aan de overkant van de zaal! Uiteraard 
geloof ik hem op zijn woord. 

 
De heer K. Mulder (Burger Belangen): Ik 

wilde het toch even rechtzetten. De heer Ter 
Ellen kan bevestigen wat ik zei. 

Voorzitter! De woorden die de heer Straub 
zojuist sprak, kan ik onderschrijven. Wij 
zullen voor het amendement stemmen dat 
wij gezamenlijk met de fracties van het CDA 
en GroenLinks hebben ingediend (nr. 1, 
handelend over een onderzoek naar het 
mandaat- en delegatiebesluit). Wij zullen 
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tegen de overige moties en amendement 2 
stemmen. 

 
De heer Noest (VVD): Voorzitter! In de 

eerste termijn hebben wij nog geen oordeel 
gegeven over de zaak-Prowi. Wel hebben wij 
een paar uitspraken gedaan waaraan men 
kan voelen wat ons dwarszit, maar nogmaals, 
wij hebben geen oordeel gegeven. Toch heeft 
de wethouder in de eerste termijn wat scherp 
gereageerd op mijn woorden, meen ik. Ik ben 
van mening dat hij wat aanvallend reageerde. 
Dat vind ik jammer. De burgemeester had 
veel meer begrip voor de opmerkingen over 
het feit dat er fouten zijn gemaakt. Ook heeft 
hij aangegeven dat hij daaraan wil werken. 
Het is jammer dat ook de wethouder dat niet 
zo voelt. 

 
De heer Straub (PvdA): Mijnheer de 

voorzitter! Wat bedoelt de heer Noest met 
aanvallend? 

 
De heer Noest (VVD): Als u mij even laat 

uitspreken, dan begrijpt u het dadelijk 
misschien. 

 
De heer Straub (PvdA): Nee, ik begrijp 

het totaal niet, want... 
 
De heer Noest (VVD): Ik zei: Als u mij 

even laat uitspreken, dan begrijpt u het 
dadelijk misschien. 

 
De heer Straub (PvdA): Maak dan maar 

haast. 
 
De heer Noest (VVD): Of ik haast maak, 

bepaal ik zelf wel. 
Voorzitter! In zijn reactie sprak de 

wethouder over ogenschijnlijk tegenstrijdige 
brieven. Vervolgens zei hij nogal fel wat 
behoorlijk bestuur is. Toen had hij het echter 
over de strafzaak en had hij het niet over het 
politieke gebeuren waar wij het vanavond 
over hebben. Daar hebben wij het nu 
namelijk over. Wij hebben in ieder geval niet 
gesproken over het strafzaakdeel van het 
dossier Prowi (anderen hebben wij daar wel 
over horen spreken). Dat deel is niet 
interessant voor ons om over te spreken; dat 
doet de rechter wel. 

Verder heeft de heer Kok verwezen naar 
wat de rechter heeft gezegd. Dat mag hij van 
mij doen, maar daar gaat het vanavond niet 
over. Ik ben allang blij – en onze fractie met 
mij – dat er geen strafrechtelijke procedure is 
geweest waarin de wethouder is veroordeeld. 
Daar zijn wij oprecht blij mee. Wij hebben 
van het begin af aan niet geloofd dat de 

wethouder opzettelijk iets fout gedaan zou 
hebben. Dat neemt echter niet weg dat er 
wel een bestuurlijk punt is. Wij begrijpen uit 
de stukken namelijk dat de wethouder in zijn 
handelen een aantal bestuurlijke lagen 
gepasseerd heeft. Dat is jammer, want als hij 
dat niet gedaan had, dan waren de fouten 
waarschijnlijk niet gemaakt. Waarschijnlijk, 
zeg ik, want er kunnen altijd fouten gemaakt 
worden, maar dan was de kans daarop in 
ieder geval tot een minimum beperkt 
gebleven. 

Het roepen om een andere bestuurs-
cultuur begrijp ook ik niet. Ik geloof niet in 
een andere bestuurscultuur, want daarmee 
zit het wel goed hier. Ik meen echter wel dat 
er meer controle moet komen en dat 
iedereen zich aan de regels moet houden. De 
wethouder heeft zich m.i. niet gehouden aan 
de regels. Dat is wat wij hem kwalijk nemen. 
Overigens is dit voor ons niet een punt om 
een motie van wantrouwen over in te dienen. 
Dat zouden wij wel doen als hij dat 
voortdurend deed. Wij zijn in Nederland. Als 
iemand hier eens een fout maakt, dan zijn wij 
er in ons rechtssysteem op uit om te 
proberen de betrokkene een herkansing te 
geven. Natuurlijk hebben wij draaideur-
mensen, maar daar praten wij nu helemaal 
niet over. De wethouder heeft een fout 
gemaakt, en wij willen hem waarschuwen dat 
dat niet weer kan, want het gaat wel om een 
bedenkelijke fout. 

Zoals ik zei, is de zaak-Prowi voor ons 
geen aanleiding om een motie van 
wantrouwen in te dienen. Wij steunen echter 
ook geen motie van afkeuring, want morgen 
kan ik een fout maken. Dat kan iedereen die 
hier zit, maar dat wil niet zeggen dat dat 
zwaar afgekeurd moet worden. Men kan dan 
wel een waarschuwing krijgen en men kan 
zeggen: Houd de volgende keer uw oren en 
ogen open en wees verstandig. 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): 

Voorzitter! Ik wil een vraag stellen aan de 
heer Noest. Ik heb in de eerste termijn al in 
het algemeen de vraag gesteld: Wat voor 
fout zou er gemaakt moeten zijn waarvoor de 
wethouder wel zou moeten aftreden? Ik richt 
deze vraag nu even naar de heer Noest, want 
hij heeft aangegeven dat er staatsrechtelijk 
een ernstige fout is gemaakt. Vervolgens 
begon hij over een herkansing. Dat kan ik 
niet helemaal plaatsen, dus hij moet maar 
even uitleggen hoe hij dat staatsrechtelijk in 
een hokje drukt. Wanneer zou er geen 
herkansing mogelijk zijn geweest? 
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De heer Noest (VVD): In ons rechtsbestel 
in Nederland heeft iedereen recht op 
herkansing. Eén fout is niet maatgevend om 
iemand de kop af te hakken. 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): Wij 

praten nu niet over een rechtszaak, want die 
vond plaats in Almelo. Wij praten hier nu 
over het politiek-bestuurlijke aspect. 

 
De heer Noest (VVD): Ik had het ook niet 

over een rechtszaak maar over ons 
rechtsbestel. En als u dat nog te ruim vindt, 
dan zeg ik: ons rechtsgevoel. Maar nogmaals, 
ons rechtsbestel is georiënteerd op 
herkansing. Als iemand een keer een fout 
maakt, dan wil dat niet zeggen dat hij of zij 
onmiddellijk volledig moet worden 
afgeschoten of de kop moet worden afgehakt. 
Laat mij een analogie geven. Als een speler 
tijdens het voetballen een regel overtreedt, 
dan kan die een maatregel tegen zich krijgen. 
Als die een ernstige overtreding maakt, dan 
krijgt die een gele kaart. Als de speler dat 
twee keer doet, dan krijgt die een rode kaart 
en moet die weg. 

Voorzitter! Wij zijn van mening dat de 
wethouder – niet de burgemeester (want 
daar doelde de fractie van D66 op) – een gele 
kaart verdient, want hij moet heel goed 
nadenken over dit punt. Dat geldt zeker 
gehoord zijn beantwoording in de eerste 
termijn. Er is een fout gemaakt die wij 
ernstig vinden. Daarom zeggen wij: Hij 
verdient een gele kaart. Maar hij kan die gele 
kaart zo weer kwijtraken als hij aantoont dat 
hij de gemaakte fout in de toekomst niet 
meer maakt. 

Voor de burgemeester hebben wij iets 
dergelijks in petto, maar niet een gele kaart. 
Wij hebben geen motie van wantrouwen of 
motie van afkeuring opgesteld, maar wij 
grepen wel naar onze borstzak. De kaart 
komt er nog net niet uit. Ook voor de 
burgemeester geldt echter – en voor hem is 
dat zeer belangrijk het komend halfjaar – dat 
de gemaakte fouten niet herhaald moeten 
worden. Zoals wij al hebben gezegd, zijn wij 
van mening dat wij best geïnformeerd 
hadden kunnen worden over de zaak-Prowi. 
Dat wil niet zeggen dat wij dan een oordeel 
hadden moeten geven, zoals de heer Straub 
denkt dat dat automatisch moet gebeuren als 
er informatie wordt gegeven. Als iets onder 
de rechter is, oordelen wij niet, zei de heer 
Straub. Nee, wij ook niet, maar dat wil niet 
zeggen dat wij geen informatie over de zaak 
zouden willen hebben. Maar die informatie is 
ons in dit geval onthouden, naar onze mening 
op onjuiste gronden. Dit is echter niet zo 

zwaar, dat wij daarvoor een motie van 
wantrouwen of afkeuring zouden willen 
uitdelen. Nee, de burgemeester krijgt bijna 
een gele kaart van ons. 

Gehoord hetgeen ik nu heb gezegd, zal 
men begrijpen dat wij amendement 2, 
mogelijk amendement 1 en de moties 3, 4 en 
5 niet zullen steunen. Motie 6 (motie van 
afkeuring richting het college in verband met 
onvolledig informeren) steunen wij mogelijk 
wel. Motie 7 achten wij overbodig. Over het 
voorstel zullen wij straks een stemverklaring 
afgeven. 

 
De heer Joosten (GroenLinks): Mijnheer 

de voorzitter! Ik sluit mij aan bij hetgeen de 
heren Straub en Noest hebben gezegd ten 
aanzien van de bestuurscultuur in Hengelo. 
Ik meen dat overduidelijk maar eens gezegd 
moet worden: daar is niks mis mee. Dit wil 
overigens niet zeggen dat er geen fouten 
worden gemaakt; dat hebben wij allemaal 
kunnen constateren. Die fouten zijn erkend 
en men heeft beloofd daarop het gedrag en 
het werk te zullen aanpassen. Ik meen dat 
ook dit genoteerd moet worden. Wethou-
ders/collegeleden zijn net mensen zoals u en 
ik! Wij maken fouten. Ik ben het eens met de 
heer Noest dat als je fouten maakt, je die 
moet erkennen en dat je ervan moet leren. 
Alleen, je moet dat niet te vaak doen. Ik 
meen dat dit ook helder is. 

Zoals wij in de eerste termijn al hebben 
gezegd, ligt voor ons het zwaartepunt bij de 
verbeteracties. Wij steunen twee voorstellen 
daarvoor. Het eerste betreft het in 
amendement 1 genoemde onderzoek door de 
rekenkamercommissie naar niet alleen de 
inhoud van het mandaat- en delegatiebesluit 
maar ook de toepassing daarvan door het 
bestuur en de ambtelijke organisatie. Wij 
hebben er uitdrukkelijk voor geopteerd om 
dit onderzoek te laten verrichten door de 
rekenkamercommissie, op een gemotiveerd 
verzoek van de nieuwe raad. Wij zullen dan 
ook bekijken hoe de nieuwe raad daarbij 
betrokken moet blijven. Overigens kan ik nu 
al aangeven dat dan gekeken moet worden 
naar niet alleen het bestuursrechtelijke deel 
maar ook de civielrechtelijke mandaatregels 
ten aanzien van overeenkomsten; wat dit 
betreft, heeft mevrouw Ten Heuw volgens mij 
een punt (dit is het tweede voorstel dat wij 
steunen in dezen). Als wij straks deel mogen 
uitmaken van de nieuwe raad en daarmee 
aan tafel mogen zitten, zou het onderzoek 
verbreed kunnen worden door ook het 
civielrechtelijke aspect mee te nemen, want 
dan hebben wij alles op één lijn staan. 
Bovendien moeten wij dan goed bekijken (ik 
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neem alvast maar een voorschotje) of er wel 
of niet nog wethoudersmandaten zijn. Ook dit 
fenomeen moet in het onderzoek worden 
betrokken. 

Vervolgens de informatievoorziening. 
Zowel in de commissie als vanavond in de 
eerste termijn heb ik al gezegd dat wij op dit 
gebied de algemene lijn van het college 
kunnen ondersteunen. Dat terughoudendheid 
gepast is wanneer zaken onder de rechter 
zijn, hebben wij ook ondersteund. Er is echter 
ook informatie geweest – en hiermee doel ik 
op de claim van ING en, zeg maar, de WOB-
stukken – die eerder verstuurd had kunnen 
worden. Daarmee had een stuk kou uit de 
lucht gehaald kunnen worden. Vandaar dat 
wij nogmaals een beroep doen op het college 
om bij de verbeterpunten ook het invoeren 
van een WOB-scan mee te nemen, zodat wat 
sneller en meer automatisch gescreend wordt 
of stukken naar de raad kunnen of aan de 
openbaarheid prijs kunnen worden gegeven. 
Ik breng dit nogmaals onder de aandacht van 
het college. 

Over het vertrouwen dat wij hebben in de 
wethouder en het college, hebben wij ons in 
de eerste instantie al uitgesproken. 

Ik kom nu bij de ingediende amende-
menten en moties. Ik begrijp een paar dingen 
daaromtrent gewoon niet. De fractie van 
Hengelo.nu heeft richting wethouder Kok een 
motie van wantrouwen (nr. 4) ingediend. 
Daarin staat: “De raad spreekt uit dat door 
deze zaak het vertrouwen in de wethouder 
ernstig is geschaad.” Wanneer de heer Knegt 
daadwerkelijk en serieus meent wat in de kop 
van de motie staat, dan had hij het 
vertrouwen in de wethouder moeten 
opzeggen. Ik begrijp dan ook niet of motie 4 
wel of niet een motie van wantrouwen is. 
Overigens begrijp ik nog meer van zijn 
moties niet. Hij heeft twee moties van 
afkeuring ingediend, de ene richting de 
burgemeester en de andere richting het 
voltallige college. Volgens mij is dat dubbel. 
Ik weet niet of het ligt aan 7 maart, maar ik 
moet eerlijk zeggen dat ik in de verschillende 
moties nauwelijks een goede onderbouwing 
kan terugvinden. Het zal dan ook duidelijk 
zijn dat wij de ingediende moties zeker niet 
zullen ondersteunen.  

Amendement 2 betreft het opstellen van 
een procedure ter verbetering van de 
communicatie tussen college en raad. Gelet 
op de uitlatingen van de burgemeester en 
gezien de verbeterpunten die in het voorstel 
van het college staan, is dit amendement 
naar mijn mening volstrekt overbodig. 

Eigenlijk blijft er voor ons maar één 
ingediend voorstel over, namelijk 

amendement 1. Dat hebben wij medeonder-
tekend, want daarmee gaan wij akkoord. 

 
Mevrouw Ten Heuw (SP): Mijnheer de 

voorzitter! Volgens mij hebben wij in de 
eerste termijn vrij uitvoerig aangegeven op 
grond waarvan wij tot onze conclusies ten 
aanzien van het voorstel zijn gekomen en op 
grond waarvan wij vinden dat het vertrouwen 
in wethouder Kok is geschaad. Wij hebben in 
zijn beantwoording in de eerste termijn geen 
argumenten gehoord die ons tot een ander 
oordeel brengen. Op grond daarvan zullen wij 
de moties beoordelen die zijn ingediend door 
de fracties van de ChristenUnie en 
Hengelo.nu. Ik zal die nu langslopen, waarbij 
ik tevens enkele punten zal aanhalen die ik in 
de eerste termijn heb genoemd (ik houd 
hierbij de volgorde aan die u hebt 
aangegeven, voorzitter). 

De motie moties 3 en 4 komen in principe 
neer op het afkeuren van het handelen van 
wethouder Kok. Ik ben het met de heer 
Joosten eens dat de titel van motie 4, 
namelijk motie van wantrouwen, wat 
ongelukkig is. Naar ons idee zou ook motie 4 
een motie van afkeuring moeten zijn. 
Hetgeen in beide moties staat, komt echter 
overeen met de conclusies die wij hebben 
getrokken. Daarom zullen wij, indachtig het 
verhaal dat ik in de eerste termijn heb 
gehouden, de moties 3 en 4 steunen. 

Vervolgens de motie van afkeuring (nr. 6) 
inzake de informatieplicht van het college. 
Ook over dit onderwerp ben ik heel helder 
geweest in de eerste termijn. Deze motie van 
afkeuring, die gericht is aan het adres van 
het hele college, steunen wij. Ik heb continu 
van de burgemeester begrepen dat de 
gevolgde wijze van informatievoorziening 
richting de gemeenteraad de collectieve 
verantwoordelijkheid van het college was en 
dat dat niet zijn persoonlijke koers is 
geweest. Daarom houden wij het college daar 
ook collectief voor verantwoordelijk, en 
vandaar dat wij het eens zijn met motie 6. 
Dit betekent tegelijkertijd dat wij de motie 
die specifiek gericht is aan het adres van de 
burgemeester (nr. 5), niet zullen steunen, 
alhoewel hij natuurlijk wel de portefeuille-
houder etc. is. 

Over motie 3, waarin afkeuring uitgespro-
ken wordt over het uitblijven van een besluit 
van wethouder Kok om zijn portefeuille neer 
te leggen, heb ik het in feite al gehad. In lijn 
met hetgeen ik in de eerste termijn heb 
gezegd, steunen wij deze motie. 

Motie 5 is een motie van afkeuring en is 
gericht aan de burgemeester. Daarvan heb ik 
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zojuist gezegd dat een dergelijke motie 
overbodig is. 

Ook de motie van verandering (nr. 7) 
vinden wij eigenlijk overbodig; het woord 
“gratuit” is daarover gevallen. De motie voegt 
niets toe aan hetgeen het college al heeft 
voorgesteld in het raadsvoorstel en hetgeen 
wordt aangegeven in het amendement (nr. 1) 
inzake het onderzoek door de rekenkamer-
commissie. Daarom menen wij dat motie 7 
overbodig is. 

 
De heer Kamp (CDA): Voorzitter! 

Mevrouw Ten Heuw spreekt altijd duidelijke 
taal. Zij zei zojuist dat motie 7 gratuit is. 
Vertaal ik haar opmerking over deze motie 
goed als ik zeg: dat vindt zij een heel 
goedkope motie. 

 
Mevrouw Ten Heuw (SP): Ja. Gratis, voor 

niks, goedkoop; het is Frans! Goedkoper kan 
niet. 

Voorzitter! Amendement 1 handelt over 
een onderzoek door de rekenkamercommissie 
naar de inhoud en toepassing van het 
mandaat- en delegatiebesluit. Wij hebben 
goed kennisgenomen van de aanvulling die 
de heer Joosten daarop heeft gegeven als 
één van de ondertekenaars. Wat ik in de 
eerste termijn heb gezegd, is dat nader 
onderzoek moet gaan over niet alleen de 
bestuursrechterlijke bevoegdheden maar 
zeker ook de civielrechtelijke overeenkom-
sten. Wij zullen de nieuwe raad (ik ga ervan 
uit dat ik daar ook deel van zal uitmaken) 
meegeven ook dit laatste aspect in het 
onderzoek te betrekken. Kortom, wij zijn het 
eens met amendement 1. 

Amendement 2 handelt over de communi-
catie, eigenlijk over de actieve informatie-
plicht van het college richting de raad. Ik heb 
in de eerste termijn gezegd dat het in 
Hengelo niet nodig werd geacht om daarover 
heel concrete afspraken te maken met de 
raad, zoals in heel veel andere gemeenten 
wel is gebeurd. Naar aanleiding van de zaak-
Prowi constateren wij dat het helaas wel 
nodig is om die afspraken te gaan maken in 
Hengelo; die consequentie willen wij er aan 
verbinden. Wij zijn het niet eens met de 
opvatting van de burgemeester dat deze 
afspraken alleen zouden moeten gaan over 
vertrouwelijke informatie. Nee, er moeten 
gewoon afspraken worden gemaakt tussen de 
raad en het college over alle onderwerpen 
waarover actief informatie richting de raad 
moet worden gebracht. Een onderwerp dat ik 
in de eerste termijn heb genoemd, is de 
situatie waarin de integriteit van het 
openbaar bestuur op het spel staat, maar zo 

kun je misschien wel een hele rits 
onderwerpen opnoemen die onder de code – 
want zo moet je het dan noemen – zouden 
moeten vallen. Nogmaals: wij betreuren het 
zeer dat hierover afspraken gemaakt moeten 
worden, maar dat is één van de consequen-
ties die wij verbinden aan hetgeen wij in de 
eerste termijn hebben gezegd, omdat wat er 
is gebeurd op dit punt, niet valt goed te 
praten. 

 
De heer Straub (PvdA): Mijnheer de 

voorzitter! Ook voor mij is altijd hartstikke 
duidelijk wat mevrouw Ten Heuw zegt. Zij gaf 
zojuist aan dat de informatieverstrekking in 
zijn algemeenheid in orde is. Waarom moeten 
daarvoor dan regels worden opgesteld, als je 
weet dat het deugt? 

 
Mevrouw Ten Heuw (SP): Omdat – en 

dat heb ik in de eerste termijn gezegd – het 
college in dit geval, om wat voor reden dan 
ook, een lijn heeft gekozen die afwijkend was 
van hetgeen gebruikelijk was. Daarom menen 
wij dat de raad op dit moment niet anders 
kan dan met het college afspraken maken, 
zodat die eigen afweging niet meer gemaakt 
kan worden door het college. 

 
De heer Straub (PvdA): Dat betrof het 

feit dat de burgemeester ervan uitging dat 
het ging om vertrouwelijke dan wel geheime 
informatie. 

 
Mevrouw Ten Heuw (SP): Inderdaad. 
 
De heer Straub (PvdA): Wanneer wij de 

toezegging van het college hebben dat het 
sowieso over dit onderwerp wil praten met de 
raad, terwijl wij in Hengelo tevens de cultuur 
hebben dat alles ter beschikking komt, dan 
vraag ik mij oprecht af waarom amendement 
2 (dat handelt over het opstellen van een 
procedure ter verbetering van de 
communicatie tussen college en raad) in 
stemming zou moeten worden gebracht. 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): 

Voorzitter! Misschien mag ik daar, als 
indiener van amendement 2, een vraag over 
stellen aan de burgemeester. Dat kan ook 
een antwoord opleveren op de vraag van de 
heer Straub. De burgemeester gaf aan: Wij 
willen aan de slag over de geheime 
informatie. Mijn vraag is of de inhoud van 
amendement 2 daarbij is inbegrepen. 
Oftewel: gaat het over álle informatie die aan 
de raad verstrekt moet worden, waaronder 
de vertrouwelijke informatie, of gaat het sec 
om de vertrouwelijke informatie? In het 
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laatste geval blijft amendement 2 
gehandhaafd, want dat gaat dan over iets 
geheel anders dan de burgemeester aangaf. 
Echter, als de burgemeester zegt dat het 
gestelde in amendement 2 is inbegrepen in 
zijn uitspraak, dan doet hij daarmee de 
toezegging die in het amendement verwoord 
is. Ik zie nu dat wethouder Nijhof mij niet 
helemaal begrijpt, dus misschien moet ik het 
nog een keer uitleggen. 

 
De heer Nijhof (wethouder): Ik begrijp u 

wel, maar ik gaf alleen aan dat dit geen 
antwoord is op de vraag van de heer Straub.  

 
De Voorzitter: Wat u nu doet, mijnheer 

Miedema, is een stukje vooruitlopen op uw 
bijdrage in de tweede termijn. 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): 

Misschien kan de burgemeester antwoord 
geven op wat ik zei, want dan hebben wij een 
stuk helderheid. 

 
De Voorzitter: Als dat er toe zou kunnen 

leiden dat u amendement 2 intrekt, dan mag 
de burgemeester nu antwoorden. 

 
De heer Miedema (ChristenUnie): Het 

zou inderdaad kunnen betekenen dat ik 
amendement 2 intrek. 

 
De heer Kerckhaert (burgemeester): 

Mijnheer de voorzitter! Het gebeurt niet vaak, 
maar nu moet ik corrigeren wat mevrouw Ten 
Heuw heeft gezegd. Wij hebben met de raad 
een notitie over de actieve en passieve 
informatieplicht gedeeld. Ook hebben wij met 
de raad gedeeld hoe wij integriteitsvraag-
stukken met de raad moeten behandelen. 
Dat is aan het begin van deze periode met de 
raad afgesproken, en naar mijn overtuiging 
loopt dat goed. Ik ben nog steeds van 
mening dat wij een heel open en openhartige 
relatie met de raad hebben. Het gaat nu om 
het omgaan met vertrouwelijkheid en de 
vraag of wij ten aanzien daarvan de goede 
keuzes gemaakt hebben (achteraf kun je 
daar van alles over zeggen). In het 
vertrouwelijk communiceren tussen raad en 
college zit een zekere kramp, en die moet 
eruit. Dat heb ik toegezegd. De andere 
dingen die wij terzake hebben geregeld, 
lopen naar mijn overtuiging redelijk goed. Ik 
wil mijn toezegging op dit punt niet zo breed 
zien, dat al die dingen overeenkomstig 
amendement 2 opnieuw bekeken moeten 
worden, want die lopen goed. Wat dit 
aangaat, sluit ik mij aan bij de woorden van 
de heer Straub. Wij hebben behoefte aan een 

ontspannen en betere wijze van communi-
ceren met elkaar rond vertrouwelijke zaken. 
Die wijze van communiceren moeten wij met 
elkaar bedenken en wederzijds bespreken. 
Het is mogelijk dat iets dat het college 
vertrouwelijke vindt, door de raad niet 
vertrouwelijk gevonden wordt. Ook dat 
moeten wij goed uitpraten met elkaar en wij 
moeten er een duidelijke procedurele 
afspraak over maken. Wat dit betreft, gaat 
amendement 2 te ver, want dat behelst een 
hele hoop onnodige dingen. 

 
De heer Noest (VVD): Voorzitter! Om dit 

punt af te handelen, vraag ik de burgemees-
ter of hij aan zijn toezegging wil koppelen 
wat de heer Joosten heeft voorgesteld, 
namelijk om in dat proces de WOB-scan mee 
te nemen. Dan is hij een heel eind. Kan de 
burgemeester dat toezeggen? 

 
De heer Kerckhaert (burgemeester): Dat 

zeg ik inderdaad toe. 
 
Mevrouw Ten Heuw (SP): Voorzitter! Ik 

was aan het woord toen de heer Straub mij 
zojuist een vraag stelde. Ik moet toegeven 
dat de precieze afspraak die destijds over de 
informatie-uitwisseling is gemaakt, mij op dit 
moment niet helemaal helder voor de geest 
staat. Daarom kan ik niet beoordelen of het 
college in strijd daarmee gehandeld heeft en 
hoe dat precies zit. Ik kan mij voorstellen dat 
wij de afspraak nog eens tegen het licht 
houden en bekijken, gehoord en gezien de 
zaak-Prowi, op welke punten wij verbete-
ringen moeten aanbrengen. Hierbij wil ik 
aangeven dat het punt van vertrouwelijk of 
niet vertrouwelijk voor ons heel zwaar weegt. 
Wat openbaar kan, moet openbaar. 

 
De heer Kamp (CDA): Voorzitter! Ik hoor 

mevrouw Ten Heuw nu zeggen dat zij zich 
niet precies kan herinneren wat er aan het 
begin van deze raadsperiode is afgesproken 
met betrekking tot de informatie-uitwisseling 
tussen raad en college. 

 
Mevrouw Ten Heuw (SP): Niet tot op de 

letter precies. 
 
De heer Kamp (CDA): Oké. U wilt daar 

nog een keer over praten. Ik meen dat dat 
goed is, maar betekent dat ook dat de SP-
fractie de steun intrekt die ze zojuist heeft 
gegeven aan de zware moties die zijn 
ingediend, nu die fractie zich toch niet 
helemaal kan herinneren wat er door raad en 
college is afgesproken dienaangaande? 
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Mevrouw Ten Heuw (SP): Nee. Wat ik 
zei, geldt alleen voor amendement 2, dat 
handelt over de actieve informatieplicht. Wij 
zijn van mening dat wij daar in de volgende 
periode op terug kunnen komen (afhankelijk 
van de vraag of de heer Miedema dit 
amendement intrekt). Dat staat los van 
hetgeen ik verder heb gezegd over de 
ingediende moties en amendementen. Ik heb 
in de eerste termijn heel nadrukkelijk 
aangegeven op grond waarvan wij tot onze 
conclusie zijn gekomen dat het handelen van 
wethouder Kok niet verklaarbaar en wat ons 
betreft niet acceptabel is. Ik meen dat u 
respect moet hebben voor de afweging die 
onze fractie daarin heeft gemaakt en de wijze 
waarop wij de ingediende moties zullen 
steunen, met inachtneming van de 
overwegingen die wij in de eerste termijn 
hebben aangegeven. Ook wij hebben wel wat 
op- en aanmerkingen bij de precieze teksten 
van de verschillende moties, maar de 
strekking daarvan steunen wij. 

 
De heer Kamp (CDA): Voorzitter! Ik heb 

volstrekt respect voor iedere afweging die 
iedere fatsoenlijke fractie in deze Hengelose 
gemeenteraad maakt. Echter, een motie van 
afkeuring en een motie van wantrouwen zijn 
de zwaarste wapens die een gemeenteraad 
kan hanteren. Ik ben van mening dat je 
dergelijke moties alleen maar mag steunen 
op het moment dat je er absoluut zeker van 
bent dat die steun ook verdiend is. Aan de 
moties die vanavond zijn ingediend, verbindt 
de SP-fractie nu haar naam, los van de 
krakkemikkige formulering van een en ander. 
Daar wil ik mevrouw Ten Heuw graag op 
bevragen. Ik ben namelijk van mening dat de 
SP-fractie daarmee een heel zwaar wapen 
hanteert. Ik respecteer de SP-fractie te veel 
om ervan uit te gaan dat wanneer zij niet 
helemaal zeker van haar zaak is, toch maar 
eventjes steun verleent aan dit soort moties. 
 
 Mevrouw Ten Heuw (SP): Mijnheer 
Kamp! Ik meen dat u dan een volstrekt 
verkeerde conclusie verbindt aan hetgeen wij 
de afgelopen twee weken hebben ingebracht, 
tot twee keer toe in de commissie 
bestuurszaken en vanavond. Wij zijn op een 
zeer weldoordachte manier tot onze 
conclusies gekomen. Wij hebben vanavond 
ons betoog afgesloten met de uitspraak: Op 
basis van de wijze waarop wij de zaak-Prowi 
beoordelen, kunnen wij, alles afwegende, niet 
anders constateren dan dat er door de 
betrokken wethouder is gehandeld in strijd 
met de algemene beginselen van behoorlijk 
bestuur. De consequentie die wij daaraan 

verbinden, is dat wij dat handelen afkeuren; 
op grond daarvan is het vertrouwen dat wij in 
de wethouder hebben, geschaad. Dat gezegd 
hebbende en gelezen de moties die zijn 
ingediend door de fracties van de 
ChristenUnie en Hengelo.nu, merk ik nog het 
volgende op. Ook wij hadden een motie 
voorbereid, maar die hebben wij niet 
ingediend, omdat wij van mening zijn dat het 
verhaal dat wij hebben gehouden, niets aan 
duidelijkheid te wensen overlaat. Als de 
verschillende moties in stemming worden 
gebracht, dan geldt daarvoor onzerzijds de 
verklaring die ik zojuist gegeven heb, 
namelijk dat op grond van onze beoordeling 
van de zaak ons vertrouwen in de wethouder 
is beschadigd. Daarom steunen wij in principe 
een motie van afkeuring daarover. Zoals ik al 
heb aangegeven, zijn wij het er op zich niet 
mee eens dat boven motie 4 “Motie van 
wantrouwen” staat, maar de tekst van de 
motie steunen wij wel. 
 

De heer Kamp (CDA): Geldt dat ook voor 
motie 6 (motie van afkeuring gericht aan het 
college in verband met onvolledig 
informeren)? 
 
 Mevrouw Ten Heuw (SP): Dat geldt 
inderdaad zeker voor de motie inzake de 
informatieplicht. Wij blijven van mening dat 
de integriteit van het openbaar bestuur in het 
geding is geweest en dat de raad daarover 
geïnformeerd had moeten worden. 
 
 De heer Kamp (CDA): Wanneer?  
 
 Mevrouw Ten Heuw (SP): In juni 2005, in 
september, in november, whatever. 
 
 De heer Miedema (ChristenUnie): 
Mijnheer de voorzitter! Ik geloof graag wat 
de burgemeester heeft gezegd over de 
afspraken die aan het begin van deze 
zittingsperiode zijn gemaakt over de 
informatievoorziening. Ook ik heb die 
afspraken niet helder voor de geest, maar als 
hij dat zegt, dan is dat zo. De toezegging die 
hij heeft gedaan over de vertrouwelijke 
informatie, is voor mij aanleiding om bij 
dezen amendement 2 (betreffende het 
opstellen van een procedure ter verbetering 
van de communicatie tussen college en raad) 
in te trekken. 
 
 De Voorzitter: Dames en heren! Ik stel 
vast dat (het gewijzigde) amendement 2 is 
ingetrokken. 
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 De heer Miedema (ChristenUnie): 
Voorzitter! Dan ga ik nu in op de moties die 
zijn ingediend, overeenkomstig de volgorde 
die u hebt aangegeven. 
 Motie 4 is de motie van wantrouwen van 
de fractie van Hengelo.nu. Gewoon op basis 
van de inderdaad krakkemikkige inhoud 
(zoals de heer Kamp dat noemde), kan ik niet 
met deze motie meegaan. Je kunt niet in een 
motie van wantrouwen stellen dat het 
vertrouwen in een wethouder ernstig is 
geschaad. Dat kan niet. 
 
 De heer Joosten (GroenLinks): 
Voorzitter! Ik ben wat in verwarring geraakt 
door deze toelichting van de heer Miedema. 
Ik kijk nu even naar zijn eigen motie (nr. 3) 
die nog steeds overeind staat en die gaat 
over het uitspreken van afkeuring over “het 
gegeven dat de wethouder Kok in dezen zijn 
politiek-bestuurlijke verantwoordelijkheid niet 
neemt”. Ik heb nu een heel simpele vraag: 
Heeft de fractie van de ChristenUnie nog 
vertrouwen in de wethouder? Ik vraag dit, 
omdat ik motie 3 een beetje een laffe motie 
vind. Immers, daarin wordt afkeuring 
uitgesproken over het feit dat de wethouder 
zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Vindt 
hij echt dat de wethouder moet opstappen? 
Zo ja, dan moet hij een motie van 
wantrouwen indienen en niet zo’n 
dubbelhartig verhaal hier neerleggen. Wat 
vindt u, mijnheer Miedema? Heeft u nog 
vertrouwen in de wethouder, ja of nee? 
 
 De heer Miedema (ChristenUnie): Ik 
meen dat motie 3 heel duidelijk is. De 
wethouder had zelf de consequentie moeten 
trekken. Dat heeft hij blijkbaar niet gedaan, 
en daarover spreken wij afkeuring uit. 
 
 De heer Joosten (GroenLinks): Geeft u 
eens aan of u vertrouwen heeft in de 
wethouder of het college. 
 
 De heer Miedema (ChristenUnie): Als u 
mij vraagt of ik vertrouwen heb in de 
wethouder, dan zeg ik nee. Dat spreekt de 
motie... 
 
 De heer Joosten (GroenLinks): U zegt 
dus het vertrouwen op? 
 
 De heer Miedema (ChristenUnie): Als mij 
gevraagd wordt: “Spreekt u het vertrouwen 
uit in de wethouder”, dan luidt het antwoord 
negatief. 
 
 De heer Joosten (GroenLinks): Oké. 
 

 De heer Miedema (ChristenUnie): Maar 
dat neemt niet weg dat ik de motie van de 
fractie van Hengelo.nu op dit punt (nr. 4) niet 
steun. 
 
 De heer Joosten (GroenLinks): Dat mag 
u zelf uitleggen, maar ik begrijp het niet. 
 
 De Voorzitter: Er komt nog gelegenheid 
om stemverklaringen af te leggen 
 
 De heer Miedema (ChristenUnie): Boven 
motie 4 staat: Motie van wantrouwen. In de 
motie staat echter dat het vertrouwen in de 
wethouder ernstig is geschaad. Of je hebt 
vertrouwen, of je hebt geen vertrouwen, 
maar ernstig geschaad vertrouwen is iets 
waar de wethouder niets mee kan. 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Nou? 
 
 De heer Miedema (ChristenUnie): 
Voorzitter!  Een motie van afkeuring gericht 
aan het college in verband met het onvolledig 
informeren (nr. 6), gaat mij veel te ver. Ik 
heb over dit onderwerp gezegd wat ik ervan 
vind; er is geen sprake van dat je afkeuring 
zou moeten uitspreken over dat onderwerp. 
 Hoe ik sta tegenover de door mijzelf 
ingediende motie 3 is duidelijk. 
 Motie 5 is een motie van afkeuring gericht 
aan de burgemeester. Daarover kun je de 
vraag stellen: Stel dat wij afkeuring 
uitspreken over het handelen van de 
burgemeester, wat dan? Verwacht de heer 
Knegt dat de burgemeester dan straks 
schreiend dit pand verlaat? Dat dacht ik toch 
niet. Kortom, ook motie 5 is een motie waar 
wij heel weinig mee kunnen. 
 Ik sluit mij aan bij hetgeen de SP-fractie 
heeft gezegd over de motie van verandering 
(nr. 7). 
 Amendement 1 (onderzoek mandaat- en 
delegatiebesluit) zal ik steunen. 
 
 De heer Schoonhoven (D66): Mijnheer 
de voorzitter! Als nog iemand uit het college 
nog een keer zo uitgebreid zijn excuses gaat 
aanbieden, dan ga ik wantrouwend worden. 
Het is genoeg, echt, het is genoeg! 
 Mijn geachte collega de heer Kamp heeft 
precies verwoord waarom ik het grootste 
gedeelte van de ingediende moties niet 
steun. Die variëren voor mij van “net iets te” 
tot “dat gaat veel te ver”. Een motie van 
wantrouwen is het zwaarste middel van de 
raad; dat is de zwaarste uitspraak die de 
raad kan doen. Dat gaat mij gewoon 
stomweg te ver. Punt. Dit is mijn 
commentaar op de moties 3, 4, 5 en 6. Van 
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motie 7 (de motie van verandering) acht ik 
bepaalde aspecten, met name het gestelde 
tijdpad, onmogelijk. 
 Amendement 2 (betreffende het opstellen 
van een procedure ter verbetering van de 
communicatie tussen college en raad) is 
ingetrokken. Dat amendement had mijn 
steun. 
 Amendement 1 (onderzoek naar het 
mandaat- en delegatiebesluit) zal ik steunen.  
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Mijnheer de 
voorzitter! Ik ga niets toevoegen aan het 
verhaal dat ik in de eerste termijn heb 
verteld en de verhalen die ik in de commissie 
naar voren heb gebracht. Ik meen dat wij 
uitgebreid genoeg geweest zijn over de zaak-
Prowi. Wel wil ik nu de ingediende moties en 
amendement 1 langslopen. 
 In motie 3 heeft de fractie van de 
ChristenUnie haar afkeuring uitgesproken 
over het gegeven dat wethouder Kok in 
dezen zijn politiek-bestuurlijke verantwoor-
delijkheid niet neemt. Ik steun die motie niet, 
en wel om de volgende reden. In motie 3 
wordt eigenlijk alleen maar gezegd: De 
wethouder had zichzelf terug moeten 
trekken. Verder wordt er niets gezegd in de 
motie. Het feit dat een wethouder niet 
terugtreedt, vind ik geen reden om een motie 
van afkeuring over in te dienen. Deze motie 
zal ik dan ook niet steunen. 
 De door mij ingediende motie van 
afkeuring gericht aan het voltallige college 
(nr. 6) handhaaf ik natuurlijk. 
 
 De heer Kamp (CDA): In motie 4 van de 
fractie van Hengelo.nu wordt gezegd: 

“De raad spreekt uit dat door deze 
zaak het vertrouwen in de wethouder 
ernstig is geschaad. 
en gaat over tot de orde van de dag.” 

 Dat is diepgang! 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Voorzitter! 
Ik ga gewoon door met mijn verhaal zonder 
te reageren op het badinerend optreden – de 
zoveelste keer trouwens al – van de heer 
Kamp. 
 De motie van afkeuring die ik heb 
ingediend tegen de burgemeester (nr. 5), 
handhaaf ik uiteraard. Hetzelfde geldt voor 
de motie (nr. 4) die gericht is tegen de heer 
Kok. 
 Tot slot amendement 1, dat handelt over 
het onderzoek naar het mandaat- en 
delegatiebesluit. Ik meen dat dit amende-
ment het maximaal haalbare is vanavond, en 
daarom steun ik dat. 
 

 De heer Kruiskamp (CDA): Mijnheer de 
voorzitter! Ik had begrepen dat u na de 
schorsing een inhoudelijke tweede termijn 
wilde en dat u vervolgens de ingediende 
moties en amendementen wilde behandelen. 
Vandaar dat ik toen niet gereageerd heb op 
de moties en amendementen. Vervolgens 
heeft iedereen daarop gereageerd. Ik meen 
dat het goed is – u heeft daar recht op – om 
mijn mening over de moties te weten. Wat u 
daar verder mee doet, is aan u. Ik zal nu de 
verschillende moties en amendementen snel 
langslopen. Weliswaar zal ik niet zoveel 
nieuws daarover brengen, maar ik wil het wel 
even gezegd hebben. 
 Het zal duidelijk zijn dat wij geen enkele 
behoefte hebben aan de motie van 
wantrouwen (nr. 4). 
 Ook de motie van afkeuring gericht tegen 
het hele college (nr. 6) schuiven wij naar de 
prullenbak. 
 Wij hebben evenmin behoefte aan motie 
3, waarin afkeuring uitgesproken wordt over 
het gegeven dat wethouder Kok zijn politiek-
bestuurlijke verantwoordelijkheid niet neemt. 
 Motie 5 is een motie van afkeuring over 
het onvolledig geïnformeerd zijn e.d. Ik ben 
van mening dat je heel lang kunt praten over 
wat volledig en wat onvolledig is, maar de 
vraag is: Hebben wij voldoende adequate 
informatie om vanavond een conclusie te 
kunnen trekken met betrekking tot het 
onderhavige voorstel? In onze beleving 
hebben wij dat volstrekt wel, ook open en 
eerlijke informatie. Over wat de open en 
eerlijke normering van Hengelo.nu is, heb ik 
vanavond ineens een ander idee gekregen, 
maar daar kunnen wij het misschien nog 
eens over hebben na 7 maart. Dan hoeft het 
niet meer, hoor ik nu iemand zeggen. Van je 
collega’s moet je het maar hebben! 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Voorzitter! 
Is het mogelijk dat u toeziet op een beetje 
niveau wat betreft de opmerkingen die 
gemaakt worden? 
 
 De Voorzitter: Dat doe ik. 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Dat wil ik 
heel graag. Ik ben namelijk van mening dat 
het niveau van verschillende opmerkingen op 
dit moment ver onder de maat is. 
 
 De heer Kruiskamp (CDA): Voorzitter! De 
motie van verandering (nr. 7) zullen wij niet 
steunen. 
 Vervolgens het reeds ingetrokken 
amendement 2, handelend over het opstellen 
van een procedure ter verbetering van de 
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communicatie tussen college en raad. 
Gegeven de toezegging terzake die de 
burgemeester gedaan heeft, zijn wij het er 
volstrekt mee eens dat dit amendement is 
ingetrokken. 
 Blijft voor ons ter ondersteuning over het 
door de heer K. Mulder ingediende en door 
ons ondertekende amendement (nr. 1) 
inzake het onderzoek naar het mandaat- en 
delegatiebesluit. 
 
 De Voorzitter: Dames en heren! Dan 
vraag ik nu het college of het nog wil 
reageren in de tweede termijn. Ik stel vast 
dat dat niet het geval is. Alle toezeggingen 
zijn gedaan. Dan gaan wij nu over tot de 
besluitvorming.  
 
 Motie 4 (motie van wantrouwen aan het 
adres van wethouder Kok) wordt bij 
handopsteken verworpen met 28 tegen 4 
stemmen, waarbij de voorzitter constateert 
dat de leden van de fracties van Hengelo.nu 
en de SP hebben voorgestemd.  
 
 Motie 6 (motie van afkeuring gericht aan 
het college van burgemeester en 
wethouders) wordt bij handopsteken 
verworpen met 28 tegen 4 stemmen, waarbij 
de voorzitter constateert dat de leden van de 
fracties van Hengelo.nu en de SP hebben 
voorgestemd.  
 
 Motie 3 (betreffende het uitspreken van 
afkeuring over het gegeven dat wethouder 
Kok in dezen zijn politiek-bestuurlijke 
verantwoordelijkheid niet neemt) wordt bij 
handopsteken verworpen met 28 tegen 4 
stemmen, waarbij de voorzitter constateert 
dat de leden van de fracties van de 
ChristenUnie en de SP hebben voorgestemd.  
 
 Motie 5 (motie van afkeuring gericht aan 
het adres van de burgemeester) wordt bij 
handopsteken verworpen met 31 stemmen 
tegen en 1 stem voor, waarbij de voorzitter 
constateert dat de heer Knegt heeft 
voorgestemd. 
  
 Motie 7 (motie van verandering) wordt bij 
handopsteken verworpen met 31 stemmen 
tegen en 1 stem voor, waarbij de voorzitter 
constateert dat de heer Knegt heeft 
voorgestemd. 
 
 Amendement 1 (betreffende het laten 
verrichten van een onderzoek naar de inhoud 
en toepassing van het mandaat- en 
delegatiebesluit) wordt bij handopsteken met 
algemene stemmen aangenomen. 

 
 Hierna geeft de voorzitter gelegenheid tot 
stemverklaring over het geamendeerde 
voorstel. 
 
 De heer Noest (VVD): Mijnheer de 
voorzitter! Punt 2 van het voorstel en van het 
daarbij behorende ontwerpbesluit luidt: 
“in te stemmen met de in dit advies 
opgenomen oordelen, conclusies en 
maatregelen van het college naar aanleiding 
van het verrichte onderzoek”. 
 Dat doen wij niet. Wij nemen dit voor 
kennisgeving aan. Daar vragen wij 
aantekening van. 
 
 Mevrouw Ten Heuw (SP): Hetzelfde geldt 
voor ons, voorzitter. Ik zou onze argumenten 
daarvoor kunnen herhalen, maar u hebt 
reeds gehoord wat onze afwegingen zijn 
geweest in de zaak-Prowi. Die stemmen niet 
overeen met de oordelen die het college zich 
heeft gevormd. 
 
 De heer Knegt (Hengelo.nu): Ik wil graag 
dezelfde aantekening, voorzitter. 
 
 Het voorstel wordt daarop, met 
inachtneming van het aangenomen 
amendement 1 en de gevraagde aanteke-
ningen, bij handopsteken met algemene 
stemmen aangenomen. 
 
 De Voorzitter: Dames en heren! Gelet op 
het late tijdstip, wordt de vergadering 
geschorst tot morgenavond. 
 
 De Voorzitter schorst hierna, te 23.26 
uur, de vergadering tot woensdag 1 maart 
2006 te 19.30 uur. 
 

De raad der gemeente Hengelo (O) heeft 

vorenstaand verslag in zijn openbare 

vergadering van 16 mei 2006 goed-

gekeurd en vastgesteld. 

 

 

 

 

 

, voorzitter, 

 

 

 

 

 

 

 

, griffier.  

 


