


De fractie heeft de volgende vragen:

De fractie van de VLP dankt de wethouder voor de gegeven antwoorden op onze 
eerdere vragen omtrent het Bodehuisje aan Vughtstraat 13. Uw antwoorden geven 
voor de VLP-fractie wel aanleiding om hier nog verder op in te zoomen en hierover 
nog aanvullende vragen te stellen.
Op 6 november 2015 heeft het college op de vraag of de woning (Vughtstraat 13) 
reeds is geleverd en zo nee, waarom niet geantwoord:  “Deze woning is nog niet  
geleverd. Koper weigert tot dusverre om de koopovereenkomst te ondertekenen.”
Vervolgens heeft het college op 2 september 2016 geantwoord: “Vughtstraat 13 is in  
december  2014  conform  de  vastgestelde  verkoopportefeuille  openbaar  verkocht  
onder de voorwaarde dat er een bestemmingswijziging mogelijk is van wonen naar  
wonen met horecabestemming.”
Op 27 september 2017 heeft het college evenwel, onder meer op de vraag wat de 
reden is dat de gemeente niet eerder heeft aangegeven dat betreffende ambtenaren 
niet  bevoegd  waren  maar  pas  ruim  1,5  jaar  na  de  openbare  verkoop  (met 
aanvaarding onder voorwaarden) geantwoord: “Reeds bij de onderhandelingen over  
het contract is continue benadrukt dat het om een ambtelijke onderhandeling gaat  
waarvan het resultaat bestuurlijk nog gefiatteerd moet worden. Zo ligt dat ook vast in  
de  mandaatregeling.  Dit  is  vanaf  het  begin  van  de  onderhandelingen  duidelijk  
gemaakt  aan  vader  en  zoon  Wijnen.” en  vervolgens:  ”Het  koopcontact  is  nooit  
gefinaliseerd.”
Op de op 1 april  2019 gestelde vragen heeft het college geantwoord:  “De eerste 
verkoop is niet doorgegaan omdat koper het koopcontract niet wilde tekenen. Koper  
en  gemeenten  verschilden  van  mening dat  door  de  koper  gestelde  aanvullende  
koopvoorwaarden  onderdeel  uitmaakten  van  zijn  bod.  Hierop  heeft  koper  een  
rechtszaak tegen de gemeente aangespannen. De rechtbank heeft de gemeente in  
het gelijk gesteld. Hoger beroep loopt nog.”
Bovenstaande antwoorden stroken volgens de fractie van de VLP niet met elkaar. 
Immers, daar waar eerder is geantwoord dat de woning reeds was verkocht, maar 
dat  de  levering  nog  niet  had  plaatsgevonden  omdat  de  koper  tot  dusverre  zou 
weigeren  om  de  koopovereenkomst  te  ondertekenen,  wordt  later  geantwoord 
(althans bevestigd) dat er van een bevoegde verkoop geen sprake was.
De VLP-fractie heeft hierover de volgende vragen.

Vraag 1
Onduidelijk voor de fractie van de VLP is, wat er nu wordt bedoeld met de opmerking 
c.q. het antwoord dat het koopcontract nooit is gefinaliseerd en bij wie de oorzaak 
lag van het niet finaliseren van de koop.
1a. Wat is hiermee bedoeld en bij wie lag die oorzaak van het niet finaliseren?
1b. Wat is nou de werkelijke reden waarom de (eerste) koop niet is doorgegaan?
Vraag 2



Tevens  laat  het  college,  op  de vraag wat  de  financiële  gevolgen zijn  van –  vrij  
vertaald – de gehele gang van zaken op 27 september 2017 weten, dat het traject 
uiteindelijk alleen maar meeropbrengsten zal generen.
Die veronderstelling lijkt bewaarheid te worden, aangezien de gemeente het pand, 
naar zeggen op antwoorden op onze vragen van 9 maart  2018,  op 31 juli  2017 
opnieuw heeft verkocht voor het bedrag van € 385.000,- (wat € 134.000,- meer is 
dan waarvoor het in 2014 was verkocht).
Op het verzoek om een afschrift van de koopovereenkomst is niet gereageerd en 
onduidelijk is of de 2de koper hetzelfde heeft gekocht als de 1e koper destijds.
Heeft  de  2de  koper  hetzelfde  gekocht  c.q.  onder  dezelfde  voorwaarden  (met 
uitzondering van de prijs) als 1e koper? Zo nee, wat heeft zij dan wel gekocht? Zo ja, 
kan  de  gemeente  het  prijsverschil  van  ruim  53%  verklaren  en  kunnen  we  een 
afschrift van de koopovereenkomst inzien?
Vraag 3
Echter, ook deze overeenkomst blijkt, aldus de beantwoording op de door ons op 1 
april  2019  gestelde  vragen,  niet  te  zijn  doorgegaan.  Het  college  heeft  immers 
geantwoord: “Op basis van de hiervoor bedoelde uitspraak door de rechtbank heeft  
de gemeente een tweede 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.”
Onduidelijk  blijft  echter  waarom  deze  koper  niet  heeft  afgenomen  en  wat  de 
gemeente allemaal heeft  gedaan om hem daartoe te bewegen. Daarnaast is het 
voor  de  fractie  van  de  VLP  niet  duidelijk  gebleken  waarom  de  gemeente  de 
koopovereenkomst  heeft  ontbonden  en  aanspraak  heeft  gemaakt  op 
schadevergoeding  en  niet  heeft  gekozen  voor  de  mogelijkheid  om  nakoming  te 
vorderen.  Mede  gelet  op  het  overeengekomen  bedrag  van  €  385.000  had  het 
wellicht in de lijn der verwachting gelegen om nakoming te vorderen. Dan had het 
college immers ook geen kosten voor de sloop hoeven te maken.
Welke inspanningen heeft het college verricht om de koper tot afname te bewegen 
en waarom heeft het college voor ontbinding van de (tweede) koop en vergoeding 
van schade gekozen en niet voor nakoming?       
Vraag 4
Het  is  voor  de  fractie  van  de  VLP  ook  onduidelijk  waaruit  de  schade  van  de 
gemeente dan zou bestaan en hoe het staat met de gevorderde schadevergoeding 
(is die wel/niet door de tweede koper voldaan?).
Waaruit bestaat de schade van de gemeente? Is de schade al vergoed? Zijn in deze 
kwestie ook nog (aanzienlijke) juridische kosten te verwachten? Zo ja, waarom dan 
en zo nee, waarom niet?
Graag een toelichting
Vraag 5
Tenslotte  valt,  zonder  toelichting  (die  ontbreekt)  niet  in  te  zien  waarom  sloop 
noodzakelijk zou zijn om tot verwezenlijking van het bestemmingsplan te komen.



Kan de fractie van de VLP hieruit concluderen dat de staat van het pand inmiddels 
dusdanig slecht is dat de sloop praktisch gezien de enige mogelijkheid is?

Namens de fractie van VLP, 

Wilbert Brouwers en Arwen van Gestel



Wij beantwoorden de vraag als volgt:

1a. De twee partijen hebben geen overeenstemming bereikt over de inhoud/tekst 
van de overeenkomst en derhalve is de koop niet rondgekomen.

1b. Zie het antwoord op vraag 1a.

2. Het betreft hetzelfde pand met 64 m2 meer grond. Het waardeverschil zit 
daarnaast in de marktontwikkeling en in de later gewijzigde bestemming die is 
opgenomen in het bestemmingsplan Binnenstad.

3. Deze keuzen zijn gemaakt vanuit de optiek het pand te laten herontwikkelen met 
in acht neming van het onlangs door de gemeenteraad vastgestelde 
bestemmingsplan Binnenstad. Het vorderen van nakoming van een ontwikkelaar die, 
op dat moment, geen kans ziet de herontwikkeling rond te krijgen brengt die 
doelstelling verder weg.

4. De geleden schade (rente-/boetecomponent) is verrekend met de aanbetaling van 
de tweede koper. Mogelijk nog te lijden schade kan zitten in een lagere verkoopprijs 
indien het pand alsnog wordt verkocht aan een derde. Partijen zijn, ondanks de 
beëindigde overeenkomst - opnieuw in gesprek om tegen dezelfde koopsom alsnog 
tot uitvoering te komen.

5. De wijze van herontwikkeling binnen de kaders (van het bestemmingsplan) laten 
wij aan de ontwikkelaar. Ontwikkelaar heeft aangegeven sloop een logische te 
vinden om de herontwikkeling op een goede manier te kunnen realiseren.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders,

Toine Theunis


