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Onderwerp: Beantwoording vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad 
gesteld door raadslid Boreel de Mauregnault van de fractie van VVD/D66 over de 
aankoop van het gebouw De Klepper. 

Beantwoording van de vragen: 

1.       Wat is de aanleiding dat de gemeente de Klepper koopt voor € 1,00? 
In november 2014 heeft de raad bij de begrotingsbehandeling 2015 in het kader van de 
bezuinigingstaakstelling besloten de subsidie aan het bestuur van stichting De Klepper Sociaal 
Cultureel Centrum Oudewater af te bouwen naar nul in 2017. Mede naar aanleiding daarvan heeft het 
bestuur begin 2015 mondeling gemeld dat, nu de subsidie wordt beëindigd, men het gebouw/beheer wil 
overdragen aan de gemeente. Het bestuur van De Klepper, bestaande uit nog slechts twee 
bestuursleden, heeft in september 2015 schriftelijk aan de gemeente te kennen gegeven op korte 
termijn te willen stoppen met het beheer van De Klepper. Het bestuur heeft in de afgelopen jaren geen 
opvolging in het bestuur kunnen vinden. Het bestuur heeft te kennen gegeven het recht van opstal te 
willen beëindigen en de eigendom van het pand te willen overdragen aan de gemeente. Bij de vestiging 
van het opstalrecht in 1976 is bepaald dat de eigendom van de opstallen van rechtswege bij de 
gemeente komt te liggen wanneer het recht van opstal – om welke reden dan ook – beëindigd wordt. 

 
2.       Zijn er nog andere transacties of geldstromen direct of indirect mee gemoeid? 
In de begroting 2016 van de gemeente is een subsidie geraamd van € 57.910,--. Daarnaast ontvangt 
het bestuur ongeveer € 40.000,-- per jaar aan inkomsten van de verpachting van de benedenverdieping 
en ongeveer € 15.000,-- per jaar van de verhuur van diverse instellingen die zijn gehuisvest in het 
gebouw van De Klepper. Per 1 januari 2015 had De Klepper nog een lening lopen van per saldo € 
71.500,--. Deze lening zal nog afgelost moeten worden. Daarnaast heeft De Klepper een banksaldo 
per  31 december 2014 van € 41.500,--. Bedacht moet worden dat het pand een waarde 
vertegenwoordigt, wat bij eventuele verkoop door de gemeente een bepaalde opbrengst met zich 
meebrengt. Per 31 december 2014 bedraagt de reserve groot onderhoud € 255.390,--. Hier staat een 
boekwaarde van het pand tegenover van € 282.770,--. Er dient per 31 december 2015 een 
liquidatierekening opgesteld te worden. Hieruit moet blijken welke verplichtingen en tegoeden er nog 
zijn. 

 
3.       Welke gevolgen heeft dit voor de begroting van 2016? 
De exploitatie in 2016 zal zoveel mogelijk gerealiseerd moeten worden binnen de ruimte van het 
subsidiebedrag, de huurinkomsten, de tegoeden en de reserves, zoals vermeld in het antwoord op de 
vorige vraag. 

 
4.       Welke vermeerdering van risico’s of vermindering van risico’s haalt de gemeente hiermee 

binnen? 
In de meerjarenbegroting 2017 e.v. jaren is de subsidie van € 57.910,-- niet meer opgenomen. 
Aangezien de exploitatie van De Klepper niet sluitend is, heeft dit dus gevolgen voor de op te stellen 
begroting 2017, omdat de subsidie met ingang van 2017 niet meer is geraamd. Op basis van een 
globale inspectie moet worden bezien of er sprake is van urgent achterstallig onderhoud. Wij zullen uw 
raad hierover informeren in de context van het accommodatiebeleid, of eerder indien nodig. 

 



5.       Voor welk bedrag is het indertijd verkocht aan de stichting? 
Het pand is in 1976 voor fl 144.625,- (Nederlandse guldens) verkocht aan de toenmalige stichting en 
tegelijkertijd is aan de stichting een recht van opstal verleend. 

 
6.       Waarom kopen wij een pand aan terwijl accommodatiebeleid nog niet afgerond is en de raad 

daar dus ook geen oordeel over heeft kunnen geven? 
Zoals reeds aangegeven bij de beantwoording van vraag 1 worden wij op dit moment geconfronteerd 
met de situatie dat stichting De Klepper ophoudt te bestaan. Het eigendom van het gebouw vervalt van 
rechtswege aan ons en daarmee ook de verantwoordelijkheid voor de exploitatie. Door overname van 
het gebouw voor € 1,-- voldoen wij aan de destijds bij de vestiging van het recht van opstal 
overeengekomen verplichting om voor de aanwezige opstallen een vergoeding te betalen. Bovendien is 
door de koop de gemeente volledig beschikkingsbevoegd geworden. Het nog vast te stellen 
accommodatiebeleid is gericht op de maatschappelijke effecten die we met alle gemeentelijke 
accommodaties willen bereiken. Ook De Klepper zal daar dus onder vallen.   
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