
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel  
Overeenkomstig het, op 28 augustus 2007, genomen besluit van B & W nota SO/VG  

Reg.nr. SO/VG 2007, zijn de woonhuizen met verder toebehoren aan de  

Herensingel 95/97/99 en Fabriciusstraat 2 en 2a (kavel 3) volgens het systeem van 

de openbare inschrijving te koop aangeboden voor bloksgewijze ontwikkeling. Om 

een zo hoog mogelijke opbrengst te generen is voor het eerst gekozen voor een 

afzonderlijke kavel inschrijving of een combinatie van de verschillende kavels. Op 

de verschillende combinaties zijn gelijke of lagere biedingen dan op de 

afzonderlijke kavels ontvangen. 

Op kavel 3 is de hoogste inschrijver is geworden de heer R.D.F. Meijer, 

Clematislaan 6 uit Aerdenhout met een bedrag van  €  511.111,11 kosten koper. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 
In het protocol actieve informatieplicht is vastgelegd dat vastgoedtransacties  boven 

de € 500.000,-- goedkeuring behoeven van de raad (zware voorhangprocedure).  

 

Samenvatting is leeswijzer t.b.v. commissie en/of raad 

De wijkraad heeft  in juni en augustus aangedrongen op activiteit en de wethouder 

gevraagd toe te komen lichten wat er gaat gebeuren. Op 3 september heeft 

portefeuillehouder J. Nieuwenburg dan ook  op de wijkraadvergadering toegelicht 

dat de actie met betrekking tot deze blokjes snel en adequaat zou zijn. Overigens 

zijn de blokjes onderdeel van een reeds min of meer afgerond  funderingsaanpak-

programma. Aangezien deze woningen al geruimte tijd in het bezit zijn van de 

gemeente Haarlem en er nauwelijks opbrengsten (tijdelijke huur) tegenover staan is 

er sprake van een jaarlijks renteverlies. Vanwege de funderingsproblemen en de 

huidige staat van onderhoud is aangegeven dat de kavels 1 en 2 gesloopt dienen te 

worden en bij kavel 3 wordt naast sloop mogelijke  renovatie acceptabel geacht. 

 

Financiële paragraaf 
De baten van het besluit bedragen kavel 3 € 511.111,11 en worden ten gunste van 

de grondexploitatie FUCA Amsterdamse buurt gebracht . De verkoopkosten van 

kavel 3 ca. € 10.000,-  komen ten laste van deze grondexploitatie 

De kavels zijn ondergebracht in hoofdstuk 1 grondexploitatie Amsterdamse buurt 

met een geprognosticeerde waarde voor kavel 3 € 380.000,- Saldo van hogere 

opbrengst ad. € 131.000,- ten opzichte van de prognose in de grondexploitatie 
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Verkoop FUCA panden : Herensingel 95/97/99 en Fabriciusstraat 2 en 2a 
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FUCA Amsterdamse Buurt (MPG-2007) 

 

Participatie / communicatie 

Alle inschrijvers krijgen een afschrift van het proces-verbaal van inschrijving 

 

Planning 

Zo spoedig mogelijk, notariële overdracht gepland op 24 december 2007 

 

Besluit 

Het College verzoekt de raad zijn zienswijze te geven op basis van het advies van 

de commissie 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 


