
Zeer geachte leden van deze commissie, voorzitter,  

 
 

Het uitgangspunt van controle is wantrouwen, een uitspraak van Jeffrey Wijnberg 

vandaag in zijn column in de Telegraaf.  

 
 

U bent het controlerend én het hoogste orgaan van deze gemeente. U kunt nu als 

nieuwe raad in elk geval met een schone lei proberen te beginnen. 
 

 

De fam Bos heeft mij wederom gevraagd om voor hen in te spreken bij u. Op de 

laatste gemeenteraad vergadering van de oude raad is dat ook gebeurd, maar de fam 

Bos hoopt door de verkiezingen nu op een nieuwe start en op een frisse blik bij u 

als gemeenteraad. 

Jammer is het wel dat alle stukken, de uitspraak van de meervoudige rechtbank en 

wat ik heb ingesproken, voor iedereen al zichtbaar op de website voor deze 

commissie vergadering, er weer vanaf zijn gehaald. Dit is toch wel heel vreemd, het 

stuk van de rechtbank is gewoon openbaar in te zien, en de inspraak is tijdens een 

openbare gemeenteraadsvergadering gebeurd.  

Maar het belangrijkste is toch wel, de fam Bos heeft niets te verbergen, je zou zo 

bijna denken dat de gemeente dat wel heeft. 

 

Ik ga de inspraak van 7 maart niet herhalen, ik wil de griffier vragen om deze aan u 

door te sturen. 

 

De ontwikkeling Rijsdijk/Achterdijk bestaat uit 3 fases.  

Wat u dus gewoon in alle openbaarheid kan bespreken zijn in elk geval fase 1, 

Rijshorst en aanleg van de Hoogeweg en fase 3, het voormalig woonhuis van de 

fam Heerdt. 

Fase 1 is nog steeds niet afgerond en de Rijshorst mag nog steeds eigenlijk niet 

bewoond worden. De Hoogeweg ligt op een andere plaats, 14 meter moet het hart 

van de weg uit de pui van de Rijshorst liggen, dan de vergunning aangeeft en is 

daarom en alleen om deze reden is de weg nog niet aangelegd. 

Fase 3 kan OBD ook niet meer aanleggen, de woning is gewoon aan een andere 

particulier verkocht. Daar kunt u als raad het college in alle openheid over 

bevragen.  

 

Wanneer komt uw college met duidelijke antwoorden op deze twee onvoltooide 

fases? 

 

Ik wil u ook vragen diepgaand onderzoek te gaan doen naar de zaken omtrent 

Sordino. Door uw college is Sordino plotseling toegevoegd aan het 

ontwikkelingsplan Rijsdijk/Achterdijk. De eigenaar van het opstalrecht is hier 

volledig door verrast en inmiddels zitten uw college en de eigenaar elkaar al met 



advocaten te bestoken. Deze zaak is al onderdeel van een onderzoek door uw 

Ombudsvrouw. Juist deze eerste commissie vergadering had u als commissie 

Beraad en Advies Ruimte hier als eerste over geïnformeerd dienen te worden. 

Waarom staat dit niet op uw agenda? 

 

Waarom noem ik dit, bij mijn inspreken op 7 maart heb ik het Didam-arrest 

genoemd. De verkoop van de gemeentelijke perceeltjes aan OBD, liggend om de 

Hooge Stee had natuurlijk nooit mogen gebeuren conform het Didam-arrest.  

Nu wil de gemeente zelf plotseling het Didam-arrest wel toepassen bij Sordino. 

OBD die deze perceeltjes nog niet eens in de buurt van tien jaar in het bezit heeft, 

heeft daardoor plotseling als naburige eigenaar, volgens de gemeente het eerste 

recht van koop van de ondergrond van Sordino. Dit heeft niet met het Didam-arrest 

van doen.  

Meten met twee maten, waarbij de fam Bos al sinds 1955 !!! de Hooge Stee in 

eigendom heeft. En waarom heeft OBD bij de verwerving van Sordino dan 

plotseling voorrang op de Hooge Stee, mocht de fam Bos Sordino al willen kopen. 

 

Het dossier Sordino ligt inmiddels al bij uw Ombudsvrouw, en ik zou als 

gemeenteraad en commissie zo snel mogelijk opheldering van uw college vragen 

op dit nieuwe pijndossier. Vooral ook omdat de huidige eigenaar van het 

opstalrecht hier alleen starters woningen en sociale woningbouw wil gaan 

ontwikkelen en bouwen. Dit wil uw college blijkbaar niet. 

 

De fam Bos is ook inmiddels bezig met het samenstellen van haar dossier voor de 

ombudsvrouw, zodat beide zaken mogelijk samengevoegd kunnen worden. 

 

U zou als nieuwe gemeenteraad en commissie niet anders moeten willen dan met 

een schone lei te willen beginnen en uw verantwoordelijkheid te nemen. 

Waarom verzoekt u daarom uw rekenkamer niet om alle onroerend goed transacties 

van bv de afgelopen tien jaar van uw college te laten onderzoeken. Daar is de 

rekenkamer voor met al haar deskundigheid. U kunt de uitkomst van dit onderzoek 

afwachten en dan naar bevind van zaken handelen.  
 

 

De rekenkamer heeft voor deze gemeente een minimum aan zaken onderzocht, dus 

maak hier als gemeenteraad gebruik van. Wat kan iemand van uw nieuwe raad hier 

als bezwaar tegen inbrengen. 

 
 

De zaak Hooge Stee, maar ook Sordino, de GREX van het Spui en de onderhandse 

verkoop van de oude school Molendijk/Kleidijk, wederom ter voorkoming van 

sociale woningbouw op deze plek, zouden hier dan zeker onderdeel van moeten 

uitmaken. 

Maar ook onderzoek naar de onderhandse, zelfs hypothecaire lening aan 

OBD/Zoeteman voor de aankoop van gemeentegrond, wat helemaal niet mag 



volgens uw eigen Treasury Statuut. Dit is toch de financiële leidraad voor u als 

gemeenteraad, het college en ook de provincie. 

Maar ook onderzoek naar de inhoud van het verkoopcontract van de gemeentelijke 

perceeltjes aan een aannemer, zonder meerwaarde clausule of terug lever 

verplichting bij het niet nakomen van het ‘geheime’ contract tussen het college en 

deze aannemer.  

En als laatste, ook omdat in het begeleidend stuk van het college over de Hooge 

Stee plotseling het hoger beroep als argument wordt gebruikt tussen 

Zoeteman/OBD/ PM Vastgoed en de fam Bos   Zoeteman en PM Vastgoed maken 

daar helemaal geen deel van uit. Sterker nog, de fam Bos weet niet eens wie of wat 

PM Vastgoed is. In ieder geval geen partij in het hoger beroep. Waar komt deze 

naam nu plotseling vandaan??? Aan welke partij is uw college nog meer gebonden 

bij de Hooge Stee waar de fam Bos zelf niet eens wat van weet. 

 
 

De fam Bos, maar ook de eigenaar van het opstalrecht van Sordino willen graag 

genereren door verplaatsing en nieuwbouw. Maar het enige waar uw college mee 

bezig is, is tegenhouden, degenereren van de mogelijkheden noem ik dat.  

 
 

Met vriendelijke groet, Fam Bos 

 

 

 
 

 

 

Met hartelijke groet, 

Tammo Beishuizen 

 

Klein Profijt 

 


