
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Lid Capelle 
T.a.v. de heer H. Capelle 

Postbus 18   
7550AA Hengelo  

 

 Postbus 18 
7550 AA  Hengelo  

  
  

  

  

   

   

   

   

   

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Raadvragen over Vragen over de 
verkoopprocedure bibliotheek 

Vondelstraat naar aanleiding van 
nieuwe informatie 

3264907  13 juli 2021 

Geachte heer Capelle, 

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 27 juni jongstleden heeft u vragen gesteld over de verkoopprocedure van de voormalige 
fabrieksbibliotheek C.T. Stork aan de Vondelstraat 2-14. Hieronder geven wij antwoord op uw 

vragen.  
 

Vraag 1: 
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 opgave markconforme prijs? Hoe hoog is het winnende 

bod en hoe hoog was dat van de andere geselecteerde bieders? 
 

Antwoord: 
Gezien de diversiteit aan functiemogelijkheden van het object is er geen formeel taxatierapport 

opgesteld. Om gevoel te krijgen bij de waarde is een waardebepaling opgesteld voor 2 invullingen, 
deze zijn als bijlage toegevoegd aan deze brief.  

 
Gezien het feit dat het biedingsproces openbaar is en iedereen vrij is een bieding te doen en de 

prijs moet passen bij het plan kan er gesproken worden over een marktconforme procedure. Dit 
strookt ook met de definitie van marktwaarde, namelijk: “Het geschatte bedrag waartegen 

vastgoed zou worden overgedragen op de waardepeildatum tussen een bereidwillige koper en een 
bereidwillige verkoper in een zakelijke transactie, na behoorlijke marketing en waarbij de partijen 

zouden hebben gehandeld met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang.” 
 

Het winnende bod en de andere biedingen treft u eveneens in de bijlage van deze brief.  
 

Vraag 1.1: 
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? 

 
Antwoord: 

Het gemeentelijk vastgoed wordt niet verkocht op basis van een marktconforme vraagprijs, maar 
de verkopen zijn marktconform, transparant en ten alle tijden openbaar. Derhalve heeft elke 

invulling en functie een andere marktwaarde.  
 

Als voorbeeld willen wij de Paul Krugerstraat aanhalen. Dit object is gewaardeerd op € 521.000,- 
KK, maar het object is middels dezelfde procudere verkocht voor € 909.000,-. Inhoudende dat € 
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909.000,- marktconform is voor de betreffende invulling en functie. Het tegenovergesteld is 
gebleken bij de verkoop van de Bataafse Kamp. 

 
Vraag 1.2: 

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? 
 

Antwoord: 
Op voorhand was niet bekend welke plannen er ingediend zouden worden en derhalve onbekend 

wat de marktwaarde, zoals beschreven is bij vraag 1, zou zijn. Met de makelaar is afgesproken dat 
we bij de verkoop geen minimale prijs zouden hanteren. Dit is meermaals benadrukt in het 

selectiedocument en ook door de verkopend makelaar. Voorts staat in de omschrijving duidelijk 
vermeld dat de gunning geschiedt op basis van plan en prijs en dat er geen minimale verkoopprijs 

is bepaald. 
 

Vraag 2: 
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? Hoe kan het de andere vier 

geselecteerden hun plannen niet aan de buurt hebben kunnen presenteren? 
 

Antwoord: 
Van Wijnen heeft buiten de gemeente en de Makelaar om contact gezocht met de Dichtersbuurt, 

evenals één van de andere inschrijvers. Tijdens de presentatie werd duidelijk dat dit gesprek online 
heeft plaatsgevonden met verschillende personen uit de buurt. Aangezien noch de gemeente, noch 

de makelaar betrokken is geweest bij dit initiatief is het onbekend wie hieraan deel hebben 
genomen. Voorts heeft 1 andere partij, op eigen initiatief, ook een overleg gehad met de buurt. De 

inschrijvers waren vrij contact op te nemen met buurt.  
 

Vraag 3: 
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? 

 
Antwoord: 

Niet van Wijnen, maar gemeente Hengelo is in dit verkoopproces de opdrachtgever. We hebben 
bewust voor een regionale makelaar gekozen die zowel de markt, als de kandidaat-kopers goed 

kan beoordelen. Benadrukt wordt dat de makelaar vooral een uitvoerende rol heeft.  
 

Vraag 4: 
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. 
 

Antwoord: 
De gemeente was, in de selectiecommissie vertegenwoordigd met 7 (zeven) ambtenaren 

ondersteuner en 2 externe partijen. Het college is bereid de scores van zowel de interne als 
externe leden te delen met de raad. De scores treft u in de bijlage van deze antwoordbrief. 

Vanwege de persoonlijke beleidsopvatting zijn de namen van de individuele leden niet te herleiden 
naar hun score. De namen van de individuele leden maken wij niet openbaar. De leden werken 
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onder de verantwoordelijkheid van het college en individuele leden vertegenwoordigen een 
discipline en derhalve zijn de namen niet relevant. Wel is er gekozen om 1 aanspreekpunt aan te 

stellen ten behoeve van (mondelinge) vragen. Dit is Mevrouw K. Boerrigter.  
 

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 

 
 

 
Bijlagen: 3 



Marktwaarde

Vrij van huur en gebruik

Object

Objecttype

Peildatum

omschrijving/ indeling bouwlaag huurwaarde/ 

eenheid

totaal

Entree, hal, verblijfsruimten en toiletten bg 127 m² 50,00€                     6.350,00€                

Regelkamer bg 21 m² 50,00€                     1.050,00€                

Zaal eredienst bg 216 m² 50,00€                     10.800,00€               

Conskamer bg 81 m² 50,00€                     4.050,00€                

Bijbelstudielokaal bg 106 m² 50,00€                     5.300,00€                

Magazijn bg 47 m² 50,00€                     2.350,00€                

Lokaal educatieve doeleinden bg 53 m² 50,00€                     2.650,00€                

Pantry bg 9 m² 50,00€                     450,00€                   

Kantine bg 45 m² 50,00€                     2.250,00€                

Garderobe bg 79 m² 50,00€                     3.950,00€                

Verblijfruimte 1e 80 m² 40,00€                     3.200,00€                

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m²

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

verhard buitenterrein m² -€                        

parkeerplaatsen pp. -€                        

Totalen 864 m² 42.400,00€            

In verhuurde staat

actuele huuropbrengst

verschil actuele huur/ markthuur

resterende looptijd

discontopercentage

contante waarde huurverschil

Oppervlaktes

totale kadastrale oppervlakte bedrijfsruimte 1.175 m²

oppervlakte bebouwd 940 m²

verhuurbaar vloeroppervlak 864 m²

verhouding vvo:bvo 92%

bruto vloeroppervlak 940 m²

ongebonden grond 0 m²

Herbouwwaarde

brutovloeroppervlak 940 m² 1.500,00€                1.410.000,00€          

v.v.o./ p.p.

Vondelstraat 2-14

Hengelo

Maatschappelijk

9 november 2011
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Marktwaarde

Vrij van huur en gebruik

Object

Objecttype

Peildatum

42.400,00€            

Exploitatielasten

WOZ waarde 300.000€         

OZB 0,4184% 1.255,20€                

waterschapslasten 0,038% 115,20€                   

verzekeringspremie in % 0,075% 1.057,50€                

instandhoudingsonderhoud

basis per m² bvo 4,50€              940 m² 4.230,00€                

erfpachtscanon -€                        

overige kosten -€                        

Totale Exploitatielasten 15,70% 6.657,90€              

35.742,10€            

Netto aanvangsrendement 8,50%

420.495,29€           

Kapitaalscorrecties

verbouwingskosten 150,00€          864 m² 129.600,00€             

aanvangsleegstand in maanden -€                        

verhuurkosten aanvangsleegstand -€                        

BTW niet verrekenbaar -€                        

ongebonden grond 0 m² -€                        

gekapitaliseerde canon -€                        

contante waarde huurverschil -€                        

bedrijfshal - opstalrecht -€                        

129.600,00-€          

290.895,29€          

Correcties

notariskosten/ kadastraal recht 750,00€                   

overdrachtsbelasting 8,00% 21.547,80€               

22.297,80€            

268.597,49€          

269.000,00€          

Waarde kosten koper

Bruto markthuur

Vondelstraat 2-14

Hengelo

Maatschappelijk

9 november 2011

Afgerond

Netto markthuur

Verkoopwaarde vrij op naam

Gecorrigeerde waarde v.o.n.

Totaal kapitaalscorrecties

Totaal correcties
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Marktwaarde

Wonen - transformatie

Object

Objecttype

Peildatum

omschrijving/ indeling bouwlaag v.o.n. excl. BTW totaal

Voorzijde woning bg 106 m² 2.450,00€                259.700,00€             

Voorzijde woning bg 106 m² 2.460,00€                260.760,00€             

Linkerzijde studio's bg 49 m² 2.600,00€                127.400,00€             

Linkerzijde studio's bg 49 m² 2.600,00€                127.400,00€             

Linkerzijde studio's bg 49 m² 2.600,00€                127.400,00€             

Linkerzijde studio's bg 49 m² 2.600,00€                127.400,00€             

Linkerzijde loft bg 114 m² 2.400,00€                273.600,00€             

Rechterzijde loft bg 114 m² 2.400,00€                273.600,00€             

Rechterzijde loft bg 114 m² 2.400,00€                273.600,00€             

Rechterzijde loft bg 114 m² 2.400,00€                273.600,00€             

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

m² -€                        

verhard buitenterrein m² -€                        

parkeerplaatsen pp. -€                        

Totalen 864 m² 2.124.460,00€       

In verhuurde staat

actuele huuropbrengst

verschil actuele huur/ markthuur

resterende looptijd

discontopercentage

contante waarde huurverschil

Oppervlaktes

totale kadastrale oppervlakte bedrijfsruimte 1.175 m²

oppervlakte bebouwd 940 m²

verhuurbaar vloeroppervlak 864 m²

verhouding vvo:bvo 92%

bruto vloeroppervlak 940 m²

ongebonden grond m²

Herbouwwaarde

brutovloeroppervlak 940 m² 1.500,00€                1.410.000,00€          

Vondelstraat 2-14

Hengelo

Wonen - transformatie

9 november 2011
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Marktwaarde

Wonen - transformatie

Object

Objecttype

Peildatum

2.124.460,00€       

Exploitatielasten

WOZ waarde -€               

OZB 0,0000% -€                        

waterschapslasten 0,000% -€                        

verzekeringspremie in % 0,000% -€                        

instandhoudingsonderhoud

basis per m² bvo -€               940 m² -€                        

erfpachtscanon -€                        

overige kosten -€                        

Totale Exploitatielasten 0,00% -€                        

2.124.460,00€       

Netto aanvangsrendement 100,00%

2.124.460,00€        

Kapitaalscorrecties

verbouwingskosten 1.775,00€        864 m² 1.533.600,00€          

bijkomende kosten 5% 106.223,00€             

verhuurkosten aanvangsleegstand -€                        

BTW niet verrekenbaar -€                        

ongebonden grond 0 m² -€                        

gekapitaliseerde canon -€                        

contante waarde huurverschil -€                        

bedrijfshal - opstalrecht -€                        

1.639.823,00-€       

484.637,00€          

Correcties

notariskosten/ kadastraal recht 750,00€                   

overdrachtsbelasting 8,00% 35.899,04€               

36.649,04€            

447.987,96€          

448.000,00€          Afgerond

Netto markthuur

Verkoopwaarde vrij op naam

Gecorrigeerde waarde v.o.n.

Totaal kapitaalscorrecties

Totaal correcties

Waarde kosten koper

Bruto markthuur

Vondelstraat 2-14

Hengelo

Wonen - transformatie

9 november 2011
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