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Vragen over verkoopprocedure bibliotheek Vondelstraat naar aanleiding van 

nieuwe informatie 

 

Aan het College van B&W van Hengelo 

Datum: 27 juni 2021 

 

Geacht College, 

 

Inleiding 

Bij verkoop van gemeentelijk vastgoed hebben geïnteresseerden recht op een eerlijke 

toepassing van spelregels en dient de gemeente een betrouwbare partner te zijn. Ook de 

Hengelose gemeenschap heeft recht op een betrouwbare lokale overheid, in het bijzonder 

als het een object betreft waarbij alle Hengeloërs, dood en levend, belanghebbende zijn. Wij, 

Hengeloërs, dienen met een culturele of maatschappelijke erfenis uiterst zorgvuldig om te 

gaan. Uit onderzoek, gesprekken met verschillende bronnen is gebleken dat het 

verkoopproces niet correct is uitgevoerd en dat het college zich niet gehouden heeft aan een 

raadsbesluit dat van toepassing is. Derhalve stel ik vast dat deze verkoop niet door kan gaan 

en adviseer ik u om de gunning van dit project aan Van Wijnen per omgaande in te trekken. 

 

Volgens uw notitie dienen de verkopen van vastgoed marktconform, transparant en te allen 

tijde openbaar te zijn. In het ‘Rekenkameronderzoek Vastgoed binnen de gemeente Hengelo, 

aanbeveling 1 t/m 9’ (raadsbesluit dd. 1 oktober 2019) staat dat het “afstoten van vastgoed 

aan derden geschiedt tegen marktwaarde. Er wordt een taxatie verricht om de marktwaarde 

van het object te bepalen.” Het college dient volgens het raadsbesluit de marktwaarde van 

gemeentelijk vastgoed in beeld te brengen. 

 

1. Vragen over marktconforme prijs 

Is er een taxatie verricht op genoemd object? Zo ja kunt het u het taxatierapport overleggen? 

De WOZ-waarde (2020) van het pand bedraagt naar opgave gemeente €548.000. Als er geen 

taxatierapport is gemaakt en ook de WOZ wordt niet gehanteerd, hoe heeft de gemeente de 

verkoopprijs dan kunnen inschatten? Is de hoogte van uiteindelijke bod getoetst aan de 
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opgave markconforme prijs? Hoe hoog is het winnende bod en hoe hoog was dat van de 

andere geselecteerde bieders? 

 

Als gemeentelijk vastgoed verkocht wordt op basis van een marktconforme vraagprijs, hoe 

kan het dan dat er een weging geldt van 40% voor de geboden prijs. M.a.w. waarom is er 

sprake van een procedure met biedingen?  

 

De verkoopmakelaar heeft een brochure en website geproduceerd waarop staat aangeven 

“Vraagprijs: € 1”. Uit onderzoek blijkt dat sommige van 22 inschrijvers geen volledige 

informatie hebben ontvangen over de verkoopcriteria en de spelregels en dus een bod ver 

beneden de marktprijs hebben ingediend, te weten € 1. In de brochure wordt verder vermeld 

dat “Alle verstrekte informatie moet worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van 

een bod.” Ook staat er letterlijk “Er is geen minimale verkoopprijs bepaald”. Er wordt 

verwezen naar een selectiedocument maar onduidelijk is of dit selectiedocument met daarin 

de uitleg van de spelregels wel is ontvangen door alles 22 inschrijvers. In het 

selectiedocument opgesteld door de gemeente lezen we “Verkoper hanteert voor het object 

Vondelstraat 2-14 geen (minimale) verkoopprijs.” 

 

Is het college het met mij eens dat de suggestie dat er geen minimale verkoopprijs is niet 

strookt met de opgave ‘marktconforme prijs’? Is het college het met mij eens dat “Vraagprijs: 

€1” misleidende informatie is en dat inschrijvers door onjuiste informatie een kansloos 

voorstel hebben gedaan? Wist de gemeente dat de makelaar het object aanbood voor € 1? 

 

 

Vragen over input bewoners 

In antwoord op vragen van Lokaal Hengelo schrijft u: “De Dichtersbuurt heeft input gegeven 

op het plan en Van Wijnen heeft aan de hand van die input veranderingen aangebracht op 

het plan.” Uit interview met andere bieders is gebleken dat zij niet in gesprek konden gaan 

met de dichtersbuurt omdat de verkoopmakelaar niet bereid was hierin te faciliteren. 

Hoe kan het dat Van Wijnen wel in gesprek is geweest met de buurt? Hoe heeft dit gesprek 

plaatsgevonden, wanneer was dit en wie namen hier aan deze gesprekken deel? Denkt u dat 

het een representatief gesprek was? 
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Hoe kan het de andere vier geselecteerden hun plannen niet aan de buurt hebben kunnen 

presenteren? 

 

 

Vragen over belangenverstrengeling verkoopmakelaar 

Uit documentatie blijkt dat de verkoopmakelaar (of zusterbedrijven) Van Wijnen als klant 

heeft bij de verkoop of verhuur van bouwprojecten van Van Wijnen. Vindt u het bijdragen 

aan de betrouwbaarheid van deze procedure als deze makelaar niet alleen de 

informatiestromen beheerst maar ook vertegenwoordigd is in de selectiecommissie en dus 

de keuze indirect en direct kan beïnvloeden ten gunste van haar klant? 

 

 

Vragen over samenstelling selectiecommissie 

Hoe de plannen van Kamak lager hebben kunnen scoren dan het plan van Van Wijnen is een 

enorm raadsel en dat vraagt om uitleg. Niet alleen zit Van Wijnen op de eerste rang dankzij 

de verkoopmakelaar, het is niet ondenkbaar dat de boordeling van plannen door ambtenaren 

niet geheel objectief is uitgevoerd. Ik merk op dat Van Wijnen al meer dan twintig jaar 

partner is van de gemeente Hengelo in bouw- en stadsontwikkeling. De verkoopprocedure 

dient ‘transparant en te allen tijde openbaar te zijn.’ Ik zal u niet vragen naar de namen van 

individuele ambtenaren. In uw antwoord op de vragen van Lokaal Hengelo staat dat de 

gemeente met verschillende disciplines was vertegenwoordigd. Met hoeveel ambtenaren was 

Hengelo vertegenwoordigd in de selectiecommissie en met welke disciplines? Bent u bereid 

de scores en bevindingen van alle deelnemers aan de selectiecommissie, zowel interne als 

externe leden te delen met de raad zodat de raad kan controleren? Zo ja, dan graag de 

beoordelingsscores pre commissielid delen. 

 

 

Hoogachtend, 

 

Herbert Capelle (Lid Capelle gemeenteraad Hengelo). 


