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De gemeenteraad van Roosendaal

Datum: 30 augustus 201-8

memo

van

Wethouder Theunis

onderwerp

Project Tijdel ijke goedkope huurwoningen

Geachte leden van raad,

ln uw vergadering van 30 november 2017 heeft de fractie van de VLP verzocht om het toezenden van de intentieover-
eenkomst tussen gemeente en Alwel voor het project Tijdelijke goedkope huurwoningen.

Bij deze zend ik u de intentieovereenkomst toe.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Toine Theunis
Wethouder Wonen





Samenwerkingsovereenkomst tijdelijk huisvesting

De onderqetekenden:
1 Stichting Alwel, statutair gevestigd aan de Laan van Brabant 50 (4701 BL Roosendaal) ten

dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter van het bestuur mevrouw A.J. van
de Ven- de Jong, hierna te noemen 'de Stichting"

2. De publiekrechtelijke rechtspersoon de Gemeente Roosendaal, KvK nr. 20164788, gevestigd
aan de Stadserf 1 te Roosendaal, op basis van artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigd
door haar burgemeester de heer mr. J.M.L. Niederer handelend ter uitvoering van het besluit
van het college van burgemeester en wethouders d.d 13 maart 2018 hierna te noemen
"Gemeente":
Ondergetekende 1 en 2 gezamenlijk ook te noemen "Partijen"

Ovenrveqende dat:
A. Er in de gemeente Roosendaal een grote behoefte bestaat aan tijdelijke huurwoningen in het

onderste huurprijssegment rnet een netto huur van circa € 450,- voor een- en
tweepersoonshuishoudens;

B Om in deze woonbehoefte te voozien wiflen Partijen ca. 50 tot 150 tijdelijke prefab woningen
inkopen

c. Partiien beooen een eerste tranche in 2018 te realiseren met circa 50 woninqen
c. Partíjen wensen in deze Samenwerkingsovereenkomst hun afspraken vast te leggen

Komen overeen als volgt:

Artikel I Beqripsomschriivinqen en alEemene bepalinqen
11 ln deze overeenkomst worden de voloende definities oebruikt:

a. Openbaar gebied: het toekomstige Openbare gebied

b. Overeenkomst: onderhavige samenwerkinqsovereenkomst inclusief de bülagen.
c. Plangebied: het plangebied van de nader te benoemen woningbouwlocaties inclusief het

toekomstioe Ooenbaar oebied.
d Planninq: de planninq bedoeld in artikel6

'l .2 Deze Overeenkomst bevat de gehele wilsovereenstemming tussen Partijen. Alle eerdere
mondelinge en schriftelijke afspraken tussen Partijen worden geacht in deze Overeenkomst te
ziin verdisconteerd en voor het overiqe te ziin vervallen.

1.3 Wijzigingen in en aanvullingen op de Overeenkomst binden Partijen uitsluitend indien en voor
zover die wiiziqen en aanvullinqen schrifteliik en uitdrukkeliik zijn overeengekomen.

1.4 Voor zover in deze Overeenkomst verbintenissen zijn overeengekomen die tevens een
publiekrechtelijke afweging vergen, hebben deze het karakter van een inspanningsverplichting.
Dít betekent dat de Gemeente zich inspant om de verbintenis na te komen voor zover haar
publiekrechtelijke verantwoordelijkheid zich daartegen niet vezet. De Gemeente gaat géén
resultaat- en termíjnverplichtingen aan ter zake van welke publiekrechtelijke medewerking dan
ook.

1.5 De Gemeente en met name de organen van de Gemeente zijn in het kader van de uitoefening
van de krachtens deze Overeenkomst benodigde besluiten en plannen gebonden aan hun
publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voortvloeiende uít de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur, wet, (Europese) regelgeving. Al het bepaalde in deze Overeenkomst kan
aan deze verantwoordelijkheid niet afdoen en kan er nimmer toe leiden dat de bevoegde
organen van de Gemeente niet meer de vrijheid hebben om bij het uitoefenen van de
publiekrechtelíjke bevoegdheden belangen van derden op een zorgvuldige wijze te wegen en
daar consequenties aan te verbinden. Dit houdt in dat de Gemeente althans haar organen
mogelijk publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht(en), die niet in het voordeel zíjn van de
aard of de strekking van de Overeenkomst.

Artikel2 Biilaqen
2.1 De navolgende bijlagen maken integraal deel uit van deze Overeenkomst en zullen door

oartiien bii ondertekeninq van de Overeenkomst worden qewaarmerkt:
1 Planninq
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Artikel 3 Doel Overeenkomst en Rol- en verantwoordeliikheid verdelins Partijen
3.1 Beide partijen nemen een inspanningsverplichting om 50 tot 150 prefab woningen te realiseren

met een netto huur van circa € 450,- voor een- en tweepersoonshuishoudens.

ln de eerste tranche zullen partijen met inachtneming van hun rolverdeling in dit artikelen het
overige bepaalde in deze Overeenkomst te komen tot de plaatsing van ca. 50 prefab woningen
in 2018.. Deze prefab woningen zijn bedoeld voor de huisvesting van de doelgroepen één- en
twee pe rsoons h u is ho u dens.
De prefab woningen, worden behoudens schriftelijke verlenging door Partijen voor maximaal
20 jaar geëxploiteerd te rekenen vanaf het moment van de particuliere verhuur van de eerste
prefab woning.

3.2 De rol van de gemeente is beperkt tot het, met inachtneming van het bepaalde in deze
Overeenkomst:

- opstarten van de benodigde planologische procedures en het zich inspannen om de
daarvoor benodigde vergunningen, vootzover het de bevoegdheden van haar
bestuursorganen betreft, te verlenen ;

- voor haar rekening nemen van het bouw- en woonrijp maken van het Plangebied (zoals
nader uitgewerkt in artikelS.3);

- het beheer en onderhoud van het Openbaar gebíed gedurende de overeengekomen
exploitatieperiode;

- in het geval een of meerdere gemeentelijke woningbouwlocatie(s) worden
aangewezen, het in erfpacht geven van de gronden van betreffende
woningbouwlocatie(s)

3.3 De rol van de Stíchting is om met inachtneming van het bepaalde in deze Overeenkomst- met
uitzondering van het bepaalde in artikel 3.2 - ontwikkelen, realiseren en exploiteren van de
Ontwikkellocaties bedoeld in artikel 7.1. Daartoe behoort onder andere doch niet uitsluitend:

- het leveren en plaatsen van de prefab woningen;
- het exploiteren gedurende de exploitatieperiode van de prefab woningen;
- het verkrijgen van de benodigde (publiekrechtefijke) toestemmingen om de prefab

woningen te kunnen plaatsen;
- in het geval een of meerdere gemeentelijke woningbouwlocatie(s) worden

aangewezen, het in erfpacht nemen van de gronden van betreffende
woningbouwlocatie(s)

3.4 Partijen werken op basis van de rol- en verantwoordelíjkheidsverdeling uit deze Overeenkomst
samen

Artikel 4 lnterne kosten
4.1 Partijen dragen gedurende de ontwikkel- en exploitatieperiode ieder hun eigen interne

(apparaats)kosten.

ArtikelS Proiectqroep
5.1 Partijen hebben een Projectgroep gevormd waar de coördinatie van de werkzaamheden in het

kader van deze Overeenkomst plaatsvindt.

De Projectgroep komt gedurende de ontwíkkelingsfase in beginsel 1 maal in de vier weken
bijeen of zo vaak als nodig, doch in elke geval binnen 5 werkdagen na een vezoek van één
van de Partijen.

Nadat de prefab woningen er staan komen Partijen minimaal 1 maal in de zes maanden bijeen
of zovaak als nodig, doch in elk geval binnen 10 werkdagen na een vezoek van één van de
Partiien.

5.2 De Proiectoroeo bestaat uit:
a De Proiectmanaqer van de Gemeente;
b De Proiectmanaqer van de Stichtino:
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c. De leden van de Projectgroep kunnen deskundigen/adviseurs uitnodigen om hen zo nodig te
ondersteunen.

5.3 Onderwerpen van de verqaderinqen van de Proiectgroep ziin in ieder qeval:
a. Bepalen van woningbouwlocaties voor het kunnen realiseren van het beoogde aantal

prefabwoninqen;
b. Voortqanq van de werkzaamheden afqezet teqen de planninq:
c. De financiën:
d De communicatie en de informatievoozieninq aan omwonenden/belanqhebbenden/derden;
ê De informatievoorziening over en weer;
Â Het vaststellen van de verslaoen van de voriqe keer:
5.4 Zaken waarover Partijen in de Projectgroep geen overeenstemming kunnen bereiken legt de

Projectgroep ter besluifuorming voor aan de bestuurders van Partijen als beschreven in de
volqende leden van dit artikel.

5.5 Op de zaken bedoeld in het vierde lid wordt in overleg tussen één bestuurder van de Stichting
en één bestuurder van de Gemeente besloten.

5.6 lndien de bestuurders of een van hen besluiten dat zij op het betreffende onderwerp niet tot
overeenstemming kunnen komen is er sprake van een geschil in de zin van artikel 13.
Geschillen worden beslecht op de wijze als omschreven in het eerste lid van artikel 13, tenzij
Partijen in het overleg bedoeld het vijfde líd expliciet en schriftelijk alsnog een andere
geschilbeslechting zijn overeenkomen.

Artikel6 Planninq
6.1 Partijen hebben de Planning als volgt vastgesteld

r MaarU april 2018: ondertekening Overeenkomst
o April/ mei 2018: eerste locatiekeuzes
o meí/juni 2018: communicatie- en participatietraject met omwonenden
. Juni- augustus 2018: ontwerp en vergunningen
r September - november 2018: prefab productie
. December2018 - januari20l9: bouw- en woonrijp maken en plaatsing woningen
r Februari 2019: in gebruik name

¡ Februari 2019: tweede tranche locatieskeuzes

6.2 Partijen nemen de Planning bij de uitvoering van deze Overeenkomst in acht en zullen elkaar
over en weer tijdig informeren over omstandigheden waarvan zij weten of vermoeden dat deze
tot vertraging zullen of dreígen te lijden.

Artikel 7 Ontwikkellocaties en aanvullende afspraken
7.1 Partijen onderzoeken gezamenlijk de beschikbare woningbouwlocaties voor het kunnen

realiseren van het beooqde aantal orefab woninoen
7.2 Voor zover er een of meerdere gemeentelijke woningbouwlocatie(s) in aanmerking komen,

zullen partijen voor de betreffende woningbouwlocatie(s) een erfpacht vestigen voor de
Stichting voorafgaand aan het moment waarop de prefab woningen door de Stichting worden
qeolaatst. Partiien soreken ten aanzien van dit erfoacht het voloende af:

a De duur is 20 jaar en loopt synchroon met de exploitatieperiode bedoeld in artikel 3.1.
Verlenging van het erfpacht is uitsluitend mogelijk indien Partijen dit gedurende de looptijd
schrifteliik overeenkomen.

b. De canon bedraagt voor de gehele periode €1 en alle kosten en/of belastingen
samenhangende met het vestígen van de erfpacht komen voor rekening van de Stichting.

c. De levering van het perceel in erfpacht is bouw- en woonrijp en milieu hygiënisch geschikt voor
het beoogde gebruik wonen. Verder wordt het perceel zowel juridisch als feitelijk geleverd "as
ís" op het moment van leveren.

d Bij het einde van de erfpacht levert de Stichting het perceel- behoudens het voor rekening van
Gemeente aangelegde Openbaar Gebied - leeg, ontruimd, schoon en milieu hygiënisch
geschikt voor woningbouw op zonder Partijen aanspraak hebben op een vergoeding hoe ook
qenaamd.

e. De gemeente zal in voorkomende gevailen voor haar rekening een ontwerpakte voor de
erfpacht oo laten stellen met in achtneminq van het bepaalde in artikel 7.2 en verder onder de
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te doen gebru ikelijke voorwaarden bij het notariaat. Partijen verplichten zich nu om alsdan hun

medewerking te verlenen aan het van dit
7.3 De Stichting garandeert, behoudens indien Partijen verleng Ìng overeenkomen de nader te

benoemen woningbouwlocaties op het moment van
bedoeld in artikel 3.1 ontruimd te hebben.

exprferen van de exp loitatieperiode

7.4 lndien er behoefte ontstaat aan meer locaties voor ke huisvesting zu Partijen,

indien zij daartoe beide besluiten, op basis van de afspraken in deze Overeenkomst

samenwérken. Het bepaalde in de vorige volzin met dien verstande dat de gemeente alleen

financiële middelen tei beschikking stelt indien de gemeenteraad daartoe besluit.

Artikel S Business case en nanciéle
8.1 Partijen een gezamenlijke business case voor de ontwikkel- en e

opgesteld.

8.2 Partijen beschouwen deze case als defin en voeren voor eigen rekening en risico
tot haar verantwoordelijkheid behoortalle taken uit die op basis van deze Overeenkomst

zonder verder over en weer nog iets van elkaar te hebben vorderen.

8.3 De Gemeente VE rricht voo r haar reken tng het ontwerpen aanbesteden conform het

gemeentel ijk beleid, en uitvoeren van het bouwrij p en woon rup maken tn het open baar geb ed

tot een taakstellend bedrag van van € 365.
(Project tijdelijke goedkope huurwoningen).

000 conform de gemeentel ijk Kadernota 201I

Artikel9 bestemm
9.1 Partijen zullen in goed overleg de ntwikkeling verrichten en daar toe de benodigde

inrichtingstekeningen, parkeerbalansen m
laten stellen.et van het lde in 2en

9.2 Voor zover noodzakelijke, zullen partijen de
bestemmingsplan extern oP laten
bestem min g splanproced ures vezorgd.

ru imtelrjke onderbouwing ten behoeve van het
stellen, waarna de gemeente de

I nicatie
10.1 Partiien overleggen ln de P rojectgroep over de externe communicatie. De gemeente verricht

de externe communicatie ín overleg en met ondersteun
daartoe in overleg een communicatieplan opstellen.

lng van de stichting Partije n zullen

Artikel 11 baarheid
11.1 Partijen beschouwen deze Overeenkomst a

maken. Partijen informeren elkander vooraf
delen of het geheel openbaar maken

ls openbaar maar zullen deze niet actief openbaar
indien er een veaoek tot openbaar maken ís en zij

Artikel l2 totstandko
,| 2. 1 Deze Ove ree nkomst komt n iet eerder tot stand dan:

nadat het co leg van bu rg meester en wethouders heeft besloten tot het aang aa n van deze

Overeenkomst en deze Overeenkomst doo r de eester ts ondertekend

de gemeenteraad ln de gelegen he d rs gesteld zijn wensen en bedenkingen al S bed oeld In

artikel 1 69 vierde tid Gemeentewet ke nbaa r te make n Behoudens indien door het co llege

aan de wordt bericht dat afziet van deze vOOnvaarde.

nadat de Raad van Commissarissen van de Stichting aan het bestuur van de Stichting

goedkeuring heeft gegeven om de Overeenkomst aan te gaan

Artikel 13
13.1 Geschillen worden beslecht door de Rechtba nk Zeeland-West-Brabant.

13.2 Deze Overeenkomst kan door iedere Partij worden beëindigd indien

a. er binnen 2 na ondertekeni definitieve locatie is
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b. er na de start van de eerste locatie niet binnen
gekozen.

twee jaar een volgende locatie is

I
Aldus en in tweevoud te .t. Wler' Þ¡

Gemeente,

mr. J.M.L.Mevrouw A.J.

De bestuu
Namens
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