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Raadsvragen over verkoop Oude 
Bibliotheek Vondelstraat 

3250912  22 juni 2021 

Geachte mevrouw Van Beukel, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Op 28 mei jongstleden heeft u vragen gesteld over de verkoop van de voormalige 

fabrieksbibliotheek C.T. Stork aan de Vondelstraat 2-14 alsmede over de huisvesting van 
theatergroep Kamak. Alvorens op uw vragen in te gaan, maken wij van de gelegenheid gebruik om 

een korte schets van het gevolgde proces te geven. 
 

De afgelopen jaren heeft het Vastgoedbedrijf diverse panden verkocht. De kadernotitie 
Accommodatiebeleid Sociaal en Vastgoedkaders schrijft voor dat de verkopen van vastgoed 

marktconform, transparant en te allen tijde openbaar zijn, tenzij het accommodatiebeleid voorziet 
in een beleidsmatige huisvestingsplicht.  

 
Deze beleidsmatige plicht is er niet voor de Vondelstraat 2-14 en om die reden bent u, middels een 

brief (zaaknummer 3157157), geïnformeerd over de aanstaande verkoop. De buurt is gelijktijdig 
met de raad geïnformeerd over de aanstaande verkoop. Aanvullend heeft de buurt een uitgebreide 

nieuwsbrief ontvangen van de diverse ontwikkelingen in de buurt.  
 

Vervolgens hebben wij, aan de hand van de criteria zoals genoemd in de informerende brief, de 
verkoopcriteria nader uitgewerkt. Hierbij telt de prijs voor 40 procent mee en het plan voor 60 

procent. Dit is verwerkt in een verkoopdocument met aanvullende rapporten, waaronder een 
bouwhistorisch rapport. Zodoende is vooraf duidelijk aan welke eisen het plan moet voldoen en 

tegen welke voorwaarde het object in de verkoop staat.  
 

Begin 2021 zijn we, met behulp van een verkoopmakelaar, begonnen met de verkoop van het 
object. Uiteindelijk zijn van de 22 inschrijvers 5 inschrijvers overgebleven, die hun plan hebben 

gepresenteerd. Gezien de recente berichtgeving lijkt het ons relevant u mee te delen dat het 
winnende plan (op inhoud) hoger scoort dan het plan van de Stichting Kamak. Ook op de prijs 

scoort het winnende plan hoger dan dat van de Stichting Kamak. 
 

Deze scores van plan en prijs zijn tot stand gekomen door het samenvoegen van de scores van alle 
individuele leden van de beoordelingscommissie. In deze commissie worden verschillende 

disciplines, van de gemeente Hengelo, vertegenwoordigd. Ook zijn twee externe partijen 
vertegenwoordigd in deze commissie (de makelaar en de Erfgoedcommissie). De Erfgoedcommissie 

heeft, in samenspraak met o.a. de adviseur monumentenzorg, archeologie en welstand (en het 
bouwhistorisch onderzoek), kritisch naar de historische waarde van het object gekeken. De 

Erfgoedcommissie is positief over de uitslag en het doorlopen proces. 
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Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 
Hieronder geven wij antwoord op uw vragen.  

 
Vraag: 

Is het college het met ChristenUnie eens, dat de beantwoording van februari jl. 
suggereert dat het college volledig achter KamaK als parel in onze stad staat? Zo ja, hoe 

kan het dan, dat een gemeentelijk gebouw dat zowel qua bestemming als qua 
functionaliteit volledig voldoet aan alle eisen en wensen van KamaK aan een 

commerciele projectontwikkelaar wordt verkocht om woningen te realiseren terwijl er 
qua woningbouw ontwikkeling zowel feitelijk als beleidsmatig meer dan voldoende 

alternatieven voorhanden zijn? 
 

Antwoord: 
Ja, Theatergroep Kamak is één van de parels van onze stad. Het accommodatiebeleid voorziet 

echter niet in een beleidsmatige plicht om Kamak te huisvesten. Daarom zien wij geen actieve rol 
voor de gemeente in de huisvesting van Kamak. Aangezien er geen beleidspartijen gehuisvest 

worden aan de Vondelstraat 2-14 is er een openbare verkoopprocedure georganiseerd voor de 
verkoop van dit pand. Conform het vooraf vastgestelde selectiedocument heeft een andere partij 

de inschrijving gewonnen. 
 

 
Vraag: 

Hoe denkt het college de mooie woorden in de antwoordbrief van 2 februari jl. concreet 
handen en voeten te geven in de wetenschap dat maatschappelijke ondernemingen 

(zonder winstoogmerk) zoals theatergroep KamaK geen schijn van kans maken 
tegenover commerciele projectontwikkelaars? 

 
Antwoord: 

In de brief van 2 februari 2021 hebben we aangegeven dat voor ons een faciliterende rol is 
weggelegd. Wij zullen Kamak informeren over beschikbare locaties. 

 
In de verkoopselectie wordt de koper bepaald aan de hand van het plan en de bieding. Het plan 

telt voor 60 procent mee en de bieding voor 40 procent. Dit betekent dat een lager financieel bod 
vanwege een beter plan nog steeds kan winnen. Het plan van Theatergroep KamaK werd door de 

selectiecommissie op beide aspecten lager beoordeeld dan het plan van de winnaar.  
 

 
Vraag: 

Met andere woorden, is het college bereid om alles eraan te doen om theatergroep 
KamaK voor Hengelo te behouden? Zo ja, is het college bereid KamaK actief te steunen 

en met hun pro-actief in gesprek te gaan bij het vinden van een geschikte huisvesting 
binnen Hengelo en zo nodig bij aantoonbaar geschikt gemeentelijk vastgoed dat op de 

markt wordt gebracht hier in haar verkoopvoorwaarden rekening mee te houden? 
 

Antwoord: 
Zoals ook in de voorgaande antwoordbrief van 2 februari is aangegeven (zaaknummer 3182189) 

ziet het college een faciliterende rol, bijvoorbeeld in het leggen van verbindingen tussen KamaK en 
potentiële locaties. Uiteindelijk is het aan KamaK zelf om te onderzoeken welke locatie het meest 

geschikt is. Het is geen beleidsuitgangspunt is om theater Kamak te huisvesting. Bij een openbare 
verkoop wordt substantiële waarde gehecht aan het inhoudelijk plan. Bij een dergelijke verkoop 

wordt geen rekening gehouden met de specifieke wensen van één potentiele koper.  
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 
 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


