
 
 
Aan het college van B&W van de  
gemeente Hellendoorn. 
Postbus 200  
7440 AE Nijverdal 
                                                                                                                            Nijverdal, 13 mei 2020. 
  
 
Betreft: Financiële situatie 
 
 
Geacht college, 
 
In 2019 is de gemeente Hellendoorn geconfronteerd met een financieel wankele situatie. Die heeft 
impact op iedereen: de inwoners, de lokale ondernemers en ook de gemeentelijke organisatie. Er zijn 
ombuigingsmaatregelen aangekondigd en getroffen.  
 
Vervolgens wordt Nederland in het voorjaar van 2020 getroffen door een virus: corona/covid-19. De 
gevolgen gaan ook niet voorbij aan de gemeente Hellendoorn. Er worden mensen ziek. Ook in onze 
gemeente Hellendoorn zijn mensen overleden. We kunnen onze naasten/mensen die we lief hebben niet 
bezoeken. Kortom, er is persoonlijk leed en ook ontwrichting. 
 
Behalve het persoonlijke verdriet, zijn er ook economische negatieve gevolgen. Winkels die de deuren 
gesloten houden, campings, Avonturenpark en horeca die gesloten moeten blijven, mensen die niet aan 
het werk kunnen/mogen. Zorg verlenen die wel wordt betaald. Ondernemers die een beroep moeten 
doen op een uitkering van de gemeente Hellendoorn. Er is een aantal terreinen waarover, al dan niet via 
de VNG, wel afspraken zijn gemaakt met het Rijk, maar er zijn ook nog veel losse eindjes. 
 
Een en ander heeft waarschijnlijk ook gevolgen voor het bereiken van de ombuigingsdoelen. De 
doelstellingen zijn iets wat we met elkaar moeten zien te realiseren. Of zoals Lokaal Hellendoorn het 
heeft verwoord aan het begin van de crisis: met mekoar, veur mekoar. Om gezamenlijk op te trekken is 
inzicht echter wel noodzakelijk. Vandaar de volgende vraag van Lokaal Hellendoorn:  
   

 Graag ontvangen we een overzicht waarin in beeld is gebracht wat per programma en binnen 
het programma per onderdeel:  

o het resultaat is geweest in 2019; 
o de doelstelling is voor 2020; 
o wat de “tussenstand” is per 1 mei 2020.  

 

 Wilt u ons dat toesturen? 
 
 
 
 



Wij verzoeken u bovenstaande vraag zo snel mogelijk maar uiterlijk 29 mei 2020 schriftelijk te 
beantwoorden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens de fractie van Lokaal Hellendoorn 
 
Matthijs Knobben                                                           Henri Geugies  
Frans Runneboom                                                          Thea ten Have 
Annemarie Dubbink                                                       Jan Veneman 
Gerard ter Horst                                                             Hetty Ligtenberg 
 
 
 
 


