
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  6 mei 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  P. van Zwanenburg 

Voor informatie:  Eric Asteleijner, Maatschappelijke ontwikkeling  

Onderwerp:  Stijgbeugel te Markelo, nevenvestiging De Kapstok te Hengelo, financiële 
tegemoetkoming 

 

1. Aanleiding 

Uw raad heeft op 18 juni 2013 besloten om een ‘verklaring van geen bezwaar voor erkenning 

van de Stijgbeugel te Markelo als officiële nevenvestiging van De Kapstok te Hengelo af te 

geven. Het ministerie van OC&W. heeft op 18 juli 2013 besloten dat De Stijgbeugel te Markelo 

als nevenvestiging wordt erkend.  

Uw raad heeft tevens aangegeven dat er een eventuele verrekening dient plaats te vinden 

over de jaren 2005-2012 (zie raadsmemo d.d. 3 juni 2013). De gemeente Hengelo (waar de 

‘moederschool’ gesitueerd is) heeft in de hiervoor aangegeven periode in het gemeentefonds 

(algemene uitkering) een bijdrage voor deze leerlingen ontvangen. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Wij hebben in eerste instantie meerdere keren ambtelijk overleg gevoerd met de gemeente 

Hengelo om over de afgelopen jaren een financiële compensatie te krijgen. Vervolgens is, op 

verzoek van Hengelo, een schriftelijk verzoek ingediend voor een tegemoetkoming.  

Wij hebben op 28 maart 2014 antwoord ontvangen dat de gemeente Hengelo niet bereid is om 

een tegemoetkoming te verlenen.  

3. Conclusie 

Overeenkomstig uw besluit hebben wij richting de gemeente Hengelo diverse inspanningen 

verricht voor een compensatie over de afgelopen jaren. Uit bijgaande reactie blijkt dat Hengelo 

niet voornemens om een financiële tegemoetkoming te verlenen. 


