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1. Het college besluit onder finale kwijting een schadeclaim toe te kennen van € 75.000,--. Dit
bedrag wordt gedekt binnen programma 5.

2. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de gemeente wordt
dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding opgelegd ex artikel 55 Gemeentewet
omtrent het behandelde in de vergadering en omtrent de inhoud van de stukken.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
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DOEL: Besluiten
Het toekennen van een schadeclaim is een bevoegdheid van het college.
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Onderwerp: Schadeclaim Waarderveldweg 82
Reg.nummer: 2012/165263

1 Inleiding
Naar aanleiding van een ingediende claim van een huurder van de standplaats heeft een
expertisebureau onderzoek gedaan naar de realiteit van de ingediende herstelbedragen en
de vraag in hoeverre er sprake is van eigen schuld. Op basis van de conclusies van het
expertisebureau komt een reëel schadebedrag neer op € 105.711,--. Waarschijnlijk is een
deel van deze schade aan claimer zelf te wijten waardoor het schadebedrag verminderd
moet worden. Na onderhandeling met de claimer heeft hij aangegeven akkoord te gaan
met een schadevergoeding van € 75.000,--.

2 Besluitpunten college
1. Het college besluit onder finale kwijting een schadeclaim toe te kennen van €

75.000,--. Dit bedrag wordt gedekt binnen programma 5.
2. Geheimhouding: op grond van economische en/of financiële belangen van de

gemeente wordt dit besluit niet openbaar gemaakt en wordt geheimhouding
opgelegd ex artikel 55 Gemeentewet omtrent het behandelde in de vergadering en
omtrent de inhoud van de stukken.

3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit

3 Beoogd resultaat
Doel is de ingediende schadeclaim af te handelen.

4 Argumenten
- De aanleg van de standplaatsen is in opdracht van de gemeente Haarlem in 2006

gerealiseerd voor een periode van 5 jaar;
- Bij gebrek aan een geschikte alternatieve locatie is besloten de woonwagens

middels een “uitsterf-constructie”op het Waarderveld te laten staan;
- Uit technisch onderzoek in 2011 is gebleken dat er verzakkingen van de grond

zijn geconstateerd ruim hoger dan gemiddeld toelaatbaar;
- Niet aantoonbaar is dat de aannemer een fout gemaakt heeft bij de aanleg;
- Het externe expertisebureau heeft aangegeven dat de ingediende schade reëel is;
- Het voorkomen van een gerechtelijke procedure waarbij de gemeente Haarlem de

kans loopt minder te moeten betalen, maar ook met het risico dat de uitspraak op €
105.711,- of hoger uitkomt.

5 Kanttekeningen
Door binnen programma 5 een beroep te doen op het onderhoudsbudget van bureau
Vastgoedbeheer zal er minder onderhoud gepleegd kunnen worden aan de panden.

6 Uitvoering
De gemeente, afdeling Stadszaken, bureau Vastgoedbeheer

7. Financiële paragraaf
Het bedrag van € 75.000,-- zal worden betaald uit het onderhoudsbudget van bureau
Vastgoedbeheer.
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8. Bijlagen
1. Overeenkomst tot finale kwijting en 2. Opdracht tot betaling

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester










