
Ontvangen in de griffie mailbox woensdag 10 oktober 2018. 

 

Namens fractie EVA stel ik aan het college onderstaande schriftelijke vragen; 

 

Onderwerp: Verkoop locatie de Meijle 
   

Inleiding 
 

In het kader van de begrotingsbehandeling heeft fractie EVA verschillende schriftelijke vragen 

ingediend, waaronder de vraag; ‘Hoe borgt het college de maximale opbrengst voor de gemeente in 

geval van verkoop van panden en grondposities? Hoe borgt het college dat potentieel geïnteresseerden 

bereikt worden, inzicht hebben in objecten die de gemeente wil afstoten en een gelijke kans hebben in 

de verwerving?’. 

Het antwoord van het college op deze vragen is o.a. dat de gemeente gebruik maakt van externe 

makelaars voor verkoop van grondposities of objecten. Ook geeft de gemeente aan dat partijen bij 

verkoop worden bereikt via de gemeentelijke website en/of vrijekavelsbar.nl. Daarnaast vindt verkoop 

van panden in het beginsel plaats met een aanbestedingsprocedure. 

De fractie EVA vindt het belangrijk dat een verkoopproces transparant en openbaar gebeurt, waarbij 

initiatiefnemers gelijke kansen hebben en er maximale opbrengst worden gerealiseerd voor de 

gemeente.  

Vanuit de samenleving ontvangt EVA diverse signalen dat er diverse geïnteresseerden zijn voor 

verwerving van locatie ‘de Meijle’, het voormalige en inmiddels leegstaande schoolgebouw in Rhoon. 

Ook bereiken ons signalen dat locatie de Meijle reeds onderhands gegund zou zijn aan een 

initiatiefnemer. 

Locatie de Meijle is geselecteerd als opbrengstenlocatie in de alternatievenstudie naar zoeklocaties 

voor het realiseren van sociale woningbouw. Waarbij op deze locatie geen sociale woningbouw is 

beoogd, maar vrije sector woningen waarmee de onrendabele top van sociale woningbouw mede kan 

worden gefinancierd. Vanuit dit perspectief is het realiseren van de maximale opbrengsten nog eens 

extra relevant. 

Naar aanleiding daarvan heeft EVA de volgende vragen; 

1. Klopt het dat locatie de Meijle reeds is gegund aan een initiatiefnemer? 

2. Indien dit het geval is; 

a. Op welke manier zijn potentieel geïnteresseerden bereikt? 

b. Hebben potentieel geïnteresseerden een gelijke kans gehad? 

c. Hoe is geborgd dat er maximale opbrengsten zijn gegenereerd voor de gemeente? 

3. Indien dit niet het geval is, wanneer gaat het college over tot openbare verkoop van dit object? 

4. Op welke wijze gaat de gemeente de verkoop van dit object aankondigen en publiceren? 

5. Wat maakt dat het college naast de gemeentelijke websites, geen andere media inzet, zoals 

sociale media, om een zo groot mogelijke doelgroep te bereiken? 

 Tot zover, 

Namens de fractie EVA, 

  

Thomas van der Knaap 

 


