
 

 

 

Vragen tijdens interpellatie aan burgemeester Wienen 

 

Toelichting 

In de raadsvergadering van 26 januari 2017 vraagt het college de zienswijze van de raad over 

een voorliggend collegebesluit. In dat collegebesluit staat dat het Rijk alle risico’s voor de 

aanwezigheid van asbest bij de koper legt. In de conceptovereenkomst heeft het college 

vervolgens een alternatief artikel aan het Rijk voorgelegd, waarin voor het geval dat de extra 

saneringskosten hoger zijn dan 100.000 euro een recht van ontbinding ontstaat voor koper (in 

casu de gemeente) . Vervolgens concludeert het college, ik citeer: “Indien het Rijk niet 

instemt met de strekking van het artikel, gaat het college ook niet over tot het sluiten van de 

AB en BC overeenkomsten.” Aan het eind van deze raadsvergadering trekt u namens het 

college het voorstel in, omdat een meerderheid  van 21 tegen 18 stemmen tegen het 

collegebesluit dreigt te stemmen. 

 

Vervolgens ontvangt u op 31 januari 2017 een brief van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken. In deze brief worden de afspraken weergegeven die u in een telefoongesprek van 27 

januari 2017 heeft gemaakt met de wnd. directeur-generaal van het Rijksvastgoedbedrijf.  

In deze brief staat onder meer dat de asbestclausule onverkort gehandhaafd blijft. Voor het 

Rijk is de asbestclausule ononderhandelbaar. Ook staat er dat de gemeente voor 1 februari 

2017 schriftelijk met een alternatieve parkeerclausule komt. Tot slot staat in de brief dat de 

heer Van Spijk op 16 januari 2016 tijdens een werkbezoek van de minister voor Wonen en 

Rijksdienst aan Haarlem, nota bene nadat het RVB de verkoopvoorwaarden had aangeboden, 

heeft gesteld dat de asbest- en de parkeerclausule voor de gemeente niet aanvaardbaar waren.  

 

Deze brief heeft u vóór de vergadering van 16 februari niet aan de raad overlegd. Daardoor 

laadt u de schijn op u dat deze brief niet heeft overlegd om discussie over de asbestclausule te 

voorkomen en zo de kans op een voor u negatieve besluitvorming te verkleinen. Wethouder 

van Spijk verdedigde die beslissing met het argument dat er heel veel brieven en mails heen 

en weer gingen en dat de afspraken daarin steeds veranderden en dat ook de afspraak over de 

asbestclausule nog zou kunnen veranderen. Met andere woorden, de brief en de daarin 

gemaakte afspraken hoeven niet zo serieus genomen te worden. 

 

Nadat de stemmen in de raadsvergadering van 16 februari staakten, zei u dat normaal 

gesproken er de volgende raadsvergadering een herstemming plaatsvindt, maar dat u dat niet 

gaat doen vanwege de deadline. Na een schorsing deelde u de raad mee dat het college in 

meerderheid had besloten om toch tot koop over te gaan.   

 

 

Vragen: 

 

1. Waarom heeft u het telefoongesprek met het Rijksvastgoedbedrijf gevoerd? Waarom 

was de brief van 31 januari 2017 aan u gericht en niet aan de wethouder? Waarom 

heeft u vervolgens de brief niet aan de raad toegezonden, terwijl u wist dat deze brief 

belangrijk zou zijn voor de besluitvorming door de raad? Is dat niet strijdig met uw 

actieve informatieplicht? 

 



2. Vindt u niet dat raadsleden over alle stukken moeten kunnen beschikken waarover zij 

wensen te beschikken? Zo nee, waarom niet? 

 

3. Stemt u in met de weergave van de met u gemaakte afspraken zoals vastgelegd in de 

brief van het ministerie van 31 januari 2017? Zo nee, waarom heeft u dat dan niet 

gezegd in de raad van 16 februari? 

 

4. U heeft de afspraak gemaakt dat de asbestclausule onverkort gehandhaafd blijft. Een 

burgemeester hoort te staan voor de door hem gemaakte afspraken. Waarom heeft u 

wethouder Van Spijk niet gecorrigeerd in zijn weergave van de feiten? Of neemt u met 

hem de in de brief vastgelegde afspraken ook niet serieus? 

 

5. In het HD van donderdag 23 februari 2017 staat vermeld dat het Rijk de asbestclausule 

inderdaad onverkort handhaaft en dat de kosten van extra asbest en van een tweede 

onderzoek door het college bij Panopticon worden gelegd. Klopt het gestelde in het 

HD? Zo ja waarom doet u dan aan HD mededelingen die in strijd zijn uw eigen 

collegebesluit?  

 

6. Als voorzitter van de raad heeft u in de vergadering van 16 februari 2017 medegedeeld 

in strijd geen herstemming te willen houden, vanwege het verstrijken van de deadline. 

Dit terwijl u wist of had kunnen weten, dat dit in strijd is met het wettelijk voorschrift. 

Ondanks het feit dat de gemeentewet een herstemming dwingend voorschrijft heeft het 

college vervolgens in meerderheid besloten toch tot de koop over te willen gaan. 

Waarom heeft u in strijd met de wet gehandeld? U laadt nu wederom de schijn op u 

dat u ten koste van alles, ten koste zelfs van een wetsovertreding, het University 

College er door heen heeft willen slepen.  

 

 

 

 

 


