


De VLP heeft over bovenstaande dan ook de volgende vragen:

1. Klopt het dat beide verkopen zoals hierboven genoemd niet zijn doorgegaan, op wie 
zijn initiatief is dat en waarom is er niet geleverd zoals door het college meermaals in 
antwoorden op onze vragen is aangegeven?

2. Gezien  de  tijdsduur  van  beide  verkooptrajecten  (ca.  5  jaar)  zullen  hierdoor 
verschillende  kosten  zijn  gemaakt.  Welke  financiële  kosten  heeft  dit  voor  de 
gemeente  met  zich  meegebracht?  Graag  ontvangen  we  een  gedetailleerd  totaal 
kostenoverzicht  (makelaarskosten,  notariskosten,  advertentiekosten,  ambtelijke 
kosten,  juridische  kosten,  kosten  bestemmingsplanwijziging,  etc.  welke  hier  de 
afgelopen 5 jaar mee gemoeid zijn).

3. Betekent  dat  sloop van de woning kan leiden tot  een lagere  verkooprijs  van het 
betreffende perceel (uitsluitend grond)? Graag ontvangen we een toelichting hierop.

4. Om de nieuwe bestemming volgens het vastgestelde bestemmingsplan te kunnen 
realiseren wordt er gesteld dat de woning aan de Vughtstraat 13 gesloopt dient te 
worden. Welke concrete nieuwe plannen zijn er dan voorzien op betreffend perceel 
en wat wordt bedoeld met ‘benodigde footprint voor de ontwikkeling op deze plek’?

5. Is  de  gemeente  op  de  hoogte  van  de  huidige  ontwikkelingen/status  van  het 
slooppand op de hoek van het park?

Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1. Het klopt dat beide verkopen niet zijn doorgegaan. De eerste verkoop is niet 
doorgegaan omdat koper het koopcontract niet wilde tekenen. Koper en gemeente 
verschilden van mening dat de door koper gestelde aanvullende koopvoorwaarden 
onderdeel uitmaakten van zijn bod. Hierop heeft koper een rechtzaak tegen de 
gemeente aangespannen. De rechtbank heeft de gemeente in het gelijk gesteld. 
Hoger beroep loopt nog.

Op basis van de hiervoor bedoelde uitspraak door de rechtbank heeft de gemeente 
een twee-de verkoopovereenkomst gesloten met een andere partij (ook eigenaar van 
Vughtstraat 15). Deze partij heeft ondanks veelvuldig aandringen door de gemeente 
de notariële levering nooit bevorderd. Hierop heeft de gemeente de 
koopovereenkomst ontbonden met aanspraak op schadevergoeding..

2. De out of pocket kosten voor de openbare aanbesteding bedroegen €2420,-. De out 
of pocketkosten voor de bedoelde rechtzaak bij de beantwoording van vraag 1 
bedragen tot dusverre €47.000,-. Ambtelijke kosten worden niet geregistreerd.

3. Nee. Om het vastgestelde bestemmingplan te verwezenlijken is het bouwrijp maken 
van de grond, waaronder de sloop, een logische kostenpost om de ontwikkelwaarde 
te optimaliseren.



4. Horeca met B&B en de mogelijkheid voor bewoning. Hiervoor is een bouwvlak 
(=footprint) in het bestemmingsplan Binnenstad opgenomen.

5. Nee.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis


