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In uw raadsvergadering van 18 april 2017 hebben de fracties van VVD, PvdA, GroenLinks 

en de Christen Unie een motie ingediend met betrekking tot De Rieshoek. De motie be-

schrijft dat de nieuwe projectgroep de ti jd krijgt tot 1 oktober 2017 om een bod uit te bren-

gen, er heldere kaders dienen mee te worden gegeven aan de nieuwe projectgroep, de 

maatschappelijke functie en de maatschappelijke waarde moeten worden meegenomen bij 

de onderhandeling en de raad op de hoogte moet worden gehouden over de gang van za-

ken, deze motie is door ons overgenomen.   

 

Door middel van dit raadsbericht wil len wij uw raad op de hoogte brengen over de gang van 

zaken. Wij hebben de projectgroep schrifteli jk en mondel ing op de hoogte gebracht van de 

gestelde kaders, om via deze weg tot een mogelijke overdracht van De Rieshoek te komen. 

De aanknopingspunten en voorwaarden die wij de projectgroep meegeven hebben wij vervat 

in een brief.  Ten aanzien van de verkoop van het  pand hebben wij de projectgroep verzocht 

om voor 1 oktober 2017  een bod uit te brengen dat vervat is in een zogeheten bidbook. In 

het bidbook moeten minimaal de volgende onderwerpen beschreven worden: aankoop be-

drag, f inanciële onderbouwing exploitatie, toekomstig beheer van De Rieshoek en de be-

stuurli jke opbouw van de projectgroep (bij lage 1). 

 

Om een kader mee te geven aan de nieuwe projectgroep over een mogelijk aankoopbedrag 

hebben wij juridisch advies ingewonnen met betrekking tot de Wet Markt en Overheid. Deze 

wet verplicht ons te handelen overeenkomstig de gedragsregels van de Wet Markt en Over-

heid. Een van deze gedragsregels houdt in dat de gemeente de integrale kosten van het 

vastgoed door moet berekenen, wat in het geval van de Rieshoek erop neer komt dat de 

vraagprijs hoger is dan het aanvankelijk uitgebrachte bod van de voorgaande projectgroep. 

Om te verkopen voor een lagere verkoopprijs dan de marktconforme waarde is benodigd dat 

u, de gemeenteraad de verkoop van gemeenteli jk vastgoed met een maatschappelijk belang 

aanwijst met een zogeheten “algemeen belang -besluit”. Een dergeli jk besluit heeft uw raad 

al wel genomen voor de verhuur van maatschappelijk vastgoed, maar niet voor de verkoop. 

Wanneer uw raad de verkoop van maatschappelijk vastgoed aanwijst van “algemeen be-

lang-besluit” is het  kader dat wij meegeven aan de projectgroep tot een mogelijk aankoop-

bedrag minimaal de huidige boekwaarde om zo de gemeenteli jke kosten te dekken en geen 

verlies te boeken. 
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Naast het verkoopbedrag vragen wij de  projectgroep een sluitende financiële exploitatie en 

een toekomstplan uit te werken voor het beheer met behoud van de ontmoetingsplek en 

maatschappelijke meerwaarde voor het dorp. Belangrijk meetpunt zal zijn dat de exploitatie 

moet passen binnen de bestemming van het terrein (bij lage 2 beheersverordening). Ook 

willen wij in het bidbook een onderbouwing zien van de organisatie van De Rieshoek en van 

de wijze waarop de participatie in het dorp wordt vormgegeven. Dit in verband met de con-

tinuïteit en het toekomst perspectief.  

Wanneer wij 1 oktober 2017 het bidbook hebben ontvangen en wanneer aan de voorwaar-

den wordt voldaan, dan zal uw raad de verkoop van gemeenteli jk maatschappelijk vastgoed 

nog moeten kwalif iceren van algemeen belang. U ontvangt t.z.t. hiertoe een voorstel.  

 


