
 

 

 

Amendement Toegankelijkheid en Zekerheid 

De gemeenteraad, in vergadering bijeen op donderdag 16 februari 2017, 

Overwegende een positieve zienswijze af te geven op het Collegevoorstel om 

stichting Panopticon gelegenheid te geven om universitaire onderwijs te realise-

ren in het complex de Koepel mits aan twee aanvullende voorwaarden is vol-

daan. 

Deze voorwaarden betrekking hebben op de toegankelijkheid van het te realise-

ren University College, en de grootst mogelijke beperking van de financiële risi-

co’s ten gevolge van dit besluit voor de gemeente Haarlem; 

Draagt het college op om: 

Voorafgaand aan de daadwerkelijke verkoop de Stichting aan twee aanvullende 

voorwaarden te laten voldoen & in een anterieure overeenkomst vast te leggen 

dat niet overgegaan wordt tot koop tenzij; 

1) In het kader van toegankelijkheid, de Stichting haar statuten zodanig wij-

zigt dat expliciet vermeld wordt dat het University College een toegankelij-

ke instelling zal zijn waarin het collegegeld gelijk zal zijn aan dat van regu-

liere universiteiten; daarnaast een convenant opgesteld zal worden tussen 

gemeente en stichting omtrent deze betaalbaarheid; hierin de stichting 

een inspanningsverplichting op zich neemt ervoor zorg te dragen dat een 

gedelegeerde namens de gemeente zitting zal nemen in de Raad van Toe-

zicht van UCHaarlem, teneinde de invloed van de gemeente mbt de toe-

gankelijkheid vast te leggen. Ook dient in dit convenant de betaalbaarheid 

(onder de huursubsidiegrens) van de studentenwoningen op de campus 

vastgelegd te worden. 

2) In het kader van gemeentelijke financiële risicobeperking de volgende 

maatregelen worden genomen/voorwaarden worden opgenomen: 

a. Bij het aangaan van de koopverplichting moet Panopticon de garantie voor de 

reserveringsvergoeding afgeven. Daarnaast moet Panopticon bij het aangaan 

van de koopovereenkomst een bankgarantie afgeven of een garantiebedrag 

bij de notaris in depot storten van 10% van de koopsom, zijnde E640.000.  

b. De financiering van het Koepelcomplex moet lager zijn dan de taxatiewaarde, 

zodat bij eventuele problemen de hypotheek kan worden afgelost met dezelf-

de koopsom waarvoor de gemeente het weer terugkoopt. Uitgangspunt is dat 

stichting Panopticon gedurende het project altijd voldoet aan een veiligheids-

marge die tot zekerheid dient van de gemeente. Dit wordt vastgelegd op een 

financiering van maximaal 80 procent van de taxatiewaarde.  

c. Panopticon moet garant staan voor de reële proceskosten van de gemeente 

ten behoeve van een eventuele doorverkoop. 

d. Panopticon moet de administratie van de stichting elke drie maanden laten 

monitoren door de controller van de gemeente Haarlem. 



 

 

En gaat over tot de orde van de dag, 


