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Geachte Projectgroep, 

Na het beëindigen van de vorige projectgroep, heeft u het initiatief genomen om 
binnen dezelfde gedachtegang een nieuwe poging te ondernemen om de functie 
van De Rieshoek voort te zetten en De Rieshoek te willen kopen van de 
gemeente Haren. 

De gemeenteraad heeft op 18 april jl. een motie aangenomen waarbij het 
college verzocht wordt om uw projectgroep tot 1 oktober 2017 in de gelegen 
heid te stellen om een voorstel te doen inzake de overname van de Rieshoek. 
Daarnaast is het college verzocht om uw projectgroep kaders mee te geven, die 
u een indicatie geven van de wensen en voorwaarden die het college voor ogen 
staan zodat uw projectgroep daar rekening mee kan houden bij het uitbrengen 
van het voorstel. Door middel van deze brief geven wij uitvoering aan deze 
motie. 

Wij ontvangen uw voorstel graag uiterlijk 1 oktober 2017, waarbij wij u verzoe 
ken om uw voorstel in een zogeheten "bidbook" te vervatten, waarin de onder 
bouwing van uw voorstel te lezen valt. 

In dit bidbook vragen wij u in ieder geval in te gaan op: 
• de hoogte van uw bod ten aanzien van het vastgoed, met daarbij een 

onderbouwing hoe de financiële dekking voor dit bod is vormgegeven; 
• een financiële onderbouwing van de exploitatie; 
• een toekomstvisie voor De Rieshoek; 
• de bestuurlijke opbouw van uw organisatie. 

Deze onderwerpen lichten wij hierna toe. 
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Voorwaarden ten aanzien van de verkoop van het vastgoed 
Wij nodigen uw projectgroep uit om ten minste een bod ter hoogte van 
260.000,- euro k.k. uit te brengen op De Rieshoek. Hierbij benadrukken wij dat, 
gelet op de bepalingen uit de Wet Markt en Overheid, een overeenkomst ter 
zake van de verkoop van dit vastgoed alleen tot stand kan komen als de 
gemeenteraad een zogeheten "algemeen belang-besluit" ten aanzien van de 
verkoop van maatschappelijk vastgoed neemt. Dit algemeen belang-besluit van 
de gemeenteraad is derhalve een uitdrukkelijke voorwaarde zonder welke de 
overdracht van het vastgoed niet tot stand kan komen onder de marktwaarde. 

Daarnaast stellen wij de voorwaarde dat het recht van terugkoop van de 
gemeente wordt vastgelegd bij een eventuele overdracht van het vastgoed. 

Exploitatie 
Voor de exploitatie van De Rieshoek ontvangen wij graag een financiële onder 
bouwing en een toelichting op de maatschappelijke meerwaarde voor het dorp. 
Daarbij moet de exploitatie passen binnen de bestemming maatschappelijk, 
waarde-Archeologie 2 en 4. Het gehele terrein is namelijk alleen bestemd voor 
'maatschappelijke' doeleinden. Dit houdt in: religieuze, sociaal-educatieve, 
sociaal-medische en sociaal-culturele doeleinden. Binnen deze bestemming zijn 
bijvoorbeeld ondergeschikte horeca-activiteiten in de vorm van een kantine 
toegestaan, maar geen commerciële horeca. Mocht u de financiële exploitatie 
onderbouwen met mogelijke giften en inzet van vrijwilligers, dan ontvangen wij 
hier graag een garantstelling van, om de haalbaarheid en continuïteit te waar 
borgen. Daarnaast zien wij ook graag een beschrijving van hoe de organisatie 
eventuele financiële tegenvallers verwacht op te vangen. 

Organisatie opbouw 
Een goede organisatie is belangrijk voor het behouden en waarborgen van de 
toekomst van De Rieshoek. Wij zien graag een uitwerking in het bidbook van 
uw organisatie opbouw voor komende jaren en een visie op de participatie van 
de inwoners van Noordlaren als vrijwilligers en als klant. Hierin zien wij graag 
terug hoe het behoud en/of het gebruik van het pand door de inwoners naar 
verwachting zal zijn. 

Planning 
Omdat 1 oktober 2017 de uiterste datum is om een bidbook aan te leveren, 
stellen wij voor tussentijds nog afspraken met u te plannen. Dit om de huidige 
ontwikkelingen te bespreken en eventuele vragen te beantwoorden bij de voor 
bereidingen rondom uw bidbook. Deze brief geeft de kaders aan die wij u mee 
geven. Hiermee laten wij u weten waaraan uw bod minimaal moet voldoen en 
welke punten wij graag onderbouwd toegelicht krijgen. Uw bidbook zal 
beoordeeld worden door het college van B&W en doorgezonden worden aan de 
gemeenteraad. 
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Zoals wij hiervoor al aangeven benadrukken wij dat een eventuele overdracht 
van het vastgoed waarbij de koopprijs onder de marktwaarde ligt alleen kan 
plaatsvinden als de gemeenteraad de verkoop van maatschappelijk vastgoed 
aanwijst met een algemeen belang-besluit. 

Beheer 
Vanaf 1 mei 2017 tot 1 oktober 2017 heeft u De Rieshoek in beheer. Een aantal 
kosten brengen wij bij u in rekening, net als bij de vorige projectgroep. De 
hoogte van dit bedrag is in totaliteit 4.425,- euro. Uw gebruik van De Rieshoek 
zullen wij contractueel vastleggen in een overeenkomst. 

Voorafgaand aan het verzenden van deze brief zullen wij deze kaders monde 
ling aan u toelichten. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Tom van der Meulen via telefoonnummer 050 5339 945. 

Hoogachtend, 

burgemeester en wethouders, 


