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ONDERWERP
1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de
exploitatie-overeenkomst met de heer H.J.J. van de Kerkhof en mevrouw A.M.E. Clement inzake
het plan Vrouwenhof;
2. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het
taxatierapport en onderbouwing op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet
Openbaarheid van Bestuur.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
Volgens het bepaalde in artikel 160 van de Gemeentewet berust het dagelijks bestuur van de
gemeente bij het college van burgemeester en wethouders voor zover dit niet bij of krachtens de
wet aan de raad of aan de burgemeester is opgedragen. Het college is onder andere bevoegd tot
privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten en deze te verrichten. In artikel
169 van de Gemeentewet is onder andere bepaald dat burgemeesters en wethouders de raad
vooraf inlichtingen geven over de uitoefening van deze bevoegdheden indien de uitoefening
ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. Hier is sprake van laatstgenoemde situatie.
In 2006 is het bestemmingsplan Vrouwenhof vastgesteld. Uitgangspunt is dat de gemeente de
grondexploitatie voor haar rekening neemt, het gebied bouw- en woonrijp maakt en bouwrijpe
kavels uitgeeft.
Na ambtelijk overleg is met de heer en mevrouw Van de Kerkhof overeenstemming bereikt over
het sluiten van een exploitatieovereenkomst in het kader van de Exploitatieverordening 1995.
Onderdeel van deze overeenkomst is de aankoop van de gronden van de heer Van de Kerkhof die
zijn benodigd voor de aanleg van de openbare ruimte. Deze gronden worden aangekocht voor een
bedrag van € 144.623,--. Het taxatierapport en onderbouwing voor onderhavige overeenkomst is
op de gebruikelijke wijze in het geheime kastje ter inzage gelegd om reden dat het openbaar
maken van de stukken de financiële onderhandelingspositie van de gemeente kan schaden.
De verwerving past binnen de grondexploitatie van Vrouwenhof. De ingevulde checklist
grondverwerving is bijgevoegd.
Ten behoeve van de aankoop is al krediet opgenomen in de begroting.
PROBLEEMSTELLING
De aan te kopen gronden zijn benodigd voor de ontwikkeling van het plan Vrouwenhof en zijn
enkel bedoeld voor de aanleg van openbaar gebied. De heer en mevrouw van de Kerkhof zijn niet
bereid om hun overige gronden welke zijn gelegen binnen het exploitatiegebied Vrouwenhof aan de
gemeente te verkopen. Zij willen zelf woningen realiseren op deze gronden.
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OPLOSSINGSRICHTINGEN
Door het sluiten van een exploitatieovereenkomst op grond van de Exploitatieverordening 1995
van de gemeente Weert en het op basis daarvan op 20 september 2006 door de gemeenteraad
vastgestelde Aangevuld Bekostigingsbesluit, kunnen de heer en mevrouw Van de Kerkhof zelf
woningen bouwen op hun gronden. Zij betalen daarvoor een bijdrage van € 911.243,-- in de
exploitatiekosten van het plan Vrouwenhof. Over de hoogte van deze exploitatiebijdrage is na
ambtelijk overleg overeenstemming bereikt. De bijdrage is lager dan het maximaal verhaalbare
bedrag volgens het Aangevuld Bekostigingsbesluit.
COMMUNICATIE
N.v.t.
EVALUATIE
N.v.t.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
¾

Het advies van de raadscommissie Ruimtelijke Ordening is:


voorstel rijp voor behandeling in de raad;
agenderen als hamerstuk.

¾

Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties:


Weert Lokaal is akkoord met het voorstel. De CDA-fractie is eveneens akkoord,
maar geeft aan dat het voorkeursrecht wordt omzeild.
VOORSTEL COLLEGE

1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de
exploitatie-overeenkomst met de heer H.J.J. van de Kerkhof en mevrouw A.M.E. Clement inzake
het plan Vrouwenhof;
2. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het
taxatierapport en onderbouwing op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet
Openbaarheid van Bestuur.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 september 2012;

besluit:
1. Kennisnemen van en eventuele wensen of bedenkingen kenbaar maken betreffende de
exploitatie-overeenkomst met de heer H.J.J. van de Kerkhof en mevrouw A.M.E. Clement inzake
het plan Vrouwenhof;
2. Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding met betrekking tot het
taxatierapport en onderbouwing op grond van artikel 10 lid 2 sub b. en g. van de Wet
Openbaarheid van Bestuur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 oktober 2012.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

