
 

Forum Samenleving d.d. 30 mei 2022 
Agendapunt: Vragen aan de portefeuillehouders 

 

Inleiding: 

Met de Raadsinformatiebrief Z/21/010639 / D/21/013053 (zie bijlage bij deze vragen) heeft u in maart 2021 de 
vragen van het CDA beantwoord inzake ons verzoek om in de verkoopovereenkomst van het Stadskantoor een 
recht van eerste (terug)koop t.b.v. de gemeente Oudewater op te nemen, in geval van vervreemding door de 
koper of in geval van wijziging van de bestemming/gebruik van het verkochte. 

Als CDA-fractie hebben we de volgende vragen: 

1. Wat is de stand van zaken inzake de verkoop van het Stadskantoor aan Habion ?; 
 

2. Op welke wijze geeft u invulling aan uw beantwoording in de genoemde Raadsinformatiebrief inzake ons 
verzoek. Het betreft dan de passage “Wij nemen de gedane suggesties mee in het lopende onderzoek 
vanuit het belang van de gemeente Oudewater”. ? 
 

3. In de laatste zin van de Raadsinformatiebrief staat: “Het college zal na het afronden van de intentiefase de 
gemeenteraad betrekken bij dit dossier”.   
Is de intentiefase inmiddels afgelopen of wanneer verwacht u dat deze afgelopen is ? 

 
4. Op welk tijdstip en op welke wijze gaat u de gemeenteraad betrekken bij dit dossier ? 

 
Aanvullende vragen naar aanleiding van artikel in het AD van 25 mei 2022 
 
In het AD-GroeneHart van 25 mei stond een artikel over de verkoop van het Stadskantoor waarin stond dat het 
de planning is om het gebouw begin volgend jaar (2023) over te dragen aan de Stichting Zorg&Welzijn waarna 
het gebouw verbouwd kan gaan worden. De ambtenaren die nog werkzaam zijn in het Stadskantoor verhuizen 
naar De Klepper zo viel te lezen in het AD artikel. 
De CDA fractie heeft in aanvulling op de gestelde vragen 1 t/m 4 de volgende vragen: 
 
5. De CDA-fractie ontvangt per omgaande een planning met daarin opgenomen de diverse mijlpalen/besluiten 

waaruit blijkt dat de overdracht van het Stadskantoor begin 2023 gerealiseerd is. 
 

6. Gaarne update van de planvorming (locatie, planning, kosten) inzake de (tijdelijke ?) herhuisvesting van de 
ambtenaren, griffier, collegeleden, burgemeester, vergaderruimten, loketfunctie, kluis, etc nadat het 
Stadskantoor begin 2023 is overgedragen aan de nieuwe eigenaar.  
 

7. Is een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk indien het Stadskantoor verbouwt wordt voor het realiseren 
van zorgappartementen. Zo ja, is deze bestemmingsplanwijziging al in gang gezet en op welk(e) 
wijze/tijdstip worden omwonenden meegenomen in het participatieproces om te komen tot deze 
bestemmingswijziging. 
 

8. Beschikt de gemeenteraad over alle relevante informatie die zij voor haar controlerende taak nodig heeft 
inzake het dossier “Verkoop Stadskantoor” en die het college vanuit haar actieve informatieplicht dient te 
verstrekken. Zo niet, dan per omgaande deze informatie aan de gemeenteraad verstrekken. 

 
Fractie CDA Oudewater 
27 mei 2022 
 



RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 32 vragen  

  
  
Van    
college van burgemeester en wethouders  

Vergadering van    
16 maart 2021  

Kenmerk    
Z/21/010639 / D/21/013053  

Portefeuillehouder    
Bob Duindam  

Portefeuille    
Beheer, inrichting, exploitatie en eigendomssituatie De Klepper en huidig zwembad  

Opsteller    
Michel, Jethro  

Onderwerp  

Beantwoording schriftelijke vragen art. 32 RvO van Dick Stapel van de Fractie CDA inzake Verkoop   

stadskantoor  

  
Beantwoording van de 
vragen Vraag:  
Uit de pers hebben we vernomen dat samen met de Wulverhorst en Habion gezocht gaat worden naar 
mogelijkheden het Stadskantoor te gaan gebruiken voor de woonzorgactiviteiten, die de Wulverhorst voor 
Oudewater verzorgd. Hiertoe worden de mogelijkheden tot verkoop onderzocht.  
Als eerste willen wij opmerken dat wij het onderzoek naar deze mogelijkheden toejuichen. Nu de gemeenteraad 
(in meerderheid) heeft besloten het Stadskantoor af te willen stoten, steunen wij het opnieuw gebruiken van het 
pand voor een maatschappelijke doel. Een aangepaste verkoopprijs voor dit doel ligt dan ook voor de hand.  
Wel willen wij nu vast meegeven, dit ten behoeve van het onderzoek naar de verkoop dat aangekondigd is, dat 
wij dit maatschappelijk doel ook voor de toekomst gewaarborgd willen zien bij de verkoop. Wij verzoeken u 
daarom in de overeenkomst een recht van eerste (terug)koop t.b.v. de gemeente Oudewater op te nemen, in 
geval van vervreemding door de koper of in geval van wijziging van de bestemming/gebruik van het verkochte, 
onder in de overeenkomst uit te werken voorwaarden.  
Wij nemen aan dat de gemeenteraad voor het ondertekenen van een overeenkomst, daarover zijn mening kan 
geven.  
  
Antwoord:  
Het college heeft de brief van de CDA fractie aangemerkt als een artikel 32 RvO gestelde vraag. Excuses voor 
de late beantwoording.    
De Wulverhorst en Habion hadden de Gemeente aangegeven om voor eigen rekening en risico het project te 
willen realiseren, inhoudende de transformatie van het stadskantoor op de Ontwikkellocatie tot een 
kleinschalige intramurale woonlocatie bestaande uit ca. 24 appartementen voordementerende ouderen. 
Partijen achten het ieder vanuit hun eigen belang, doelstellingen en verantwoordelijkheden gewenst om de 
mogelijkheden en voorwaarden nader te onderzoeken om te komen tot transformatie van het stadskantoor op 
de Ontwikkellocatie. Wij nemen de gedane suggesties mee in het lopende onderzoek vanuit het belang van de 
gemeente Oudewater. Het college zal na het afronden van de intentiefase de gemeenteraad betrekken bij dit 
dossier.   
   
Bijlagen  
Vragen RvO art.32  D/21/013023  



 

Gemeenteraadsfractie  

Oudewater         Aan het college van burgemeester en       

         wethouders van de gemeente Oudewater.  
  
  
                Oudewater, 9 oktober 2020  
  
Geacht college,  
  
  
Uit de pers hebben we vernomen dat samen met de Wulverhorst en Habion gezocht gaat worden 
naar mogelijkheden het Stadskantoor te gaan gebruiken voor de woonzorgactiviteiten, die de 
Wulverhorst voor Oudewater verzorgd. Hiertoe worden de mogelijkheden tot verkoop onderzocht.  
  
Als eerste willen wij opmerken dat wij het onderzoek naar deze mogelijkheden toejuichen. Nu de 
gemeenteraad (in meerderheid) heeft besloten het Stadskantoor af te willen stoten, steunen wij het 
opnieuw gebruiken van het pand voor een maatschappelijke doel. Een aangepaste verkoopprijs voor 
dit doel ligt dan ook voor de hand.  
  
Wel willen wij nu vast meegeven, dit ten behoeve van het onderzoek naar de verkoop dat 
aangekondigd is, dat wij dit maatschappelijk doel ook voor de toekomst gewaarborgd willen zien 
bij de verkoop. Wij verzoeken u daarom in de overeenkomst een recht van eerste (terug)koop t.b.v. 
de gemeente Oudewater op te nemen, in geval van vervreemding door de koper of in geval van 
wijziging van de bestemming/gebruik van het verkochte, onder in de overeenkomst uit te werken 
voorwaarden.  
  
Wij nemen aan dat de gemeenteraad voor het ondertekenen van een overeenkomst, daarover zijn 
mening kan geven.  
  
Graag vernemen wij uw schriftelijke reactie.  
  
Met vriendelijke groeten,  
namens de CDA-fractie Oudewater,  
  
  
  
  
Dick Stapel  
  
  
  
  
c.c. gemeenteraad  
secretariaat@wulverhorst.nl  
  
  

  
  
  
  


