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Onderwerp: Verkoop pand Paul Krugerkade 4 te Haarlem  

Reg. Nummer: 2009/161314 

 

1. Inleiding 

Op 02 december 2004 heeft er een overleg plaatsgevonden tussen de Stichting 

Kinder Opvang Spaarne en de Gemeente, destijds vertegenwoordigd door de 

wethouder, de heer M. Divendal. 

Bij dit overleg heeft de wethouder zijn medewerking toegezegd om over te gaan tot 

aankoop van de door de S.K.O.S. gehuurde panden. Uiteraard alles onder 

voorwaarde van goedkeuring door het gehele bestuur.  

Begin 2006 is ook Onderwijs akkoord gegaan met de eventuele overdracht van de 

door de S.K.O.S. gehuurde panden. 

De grondslag voor de aankoop is minimaal de boekwaarde minus onderhouds-

reserve. Ter indicatie is aan S.K.O.S. op 20 juni 2005 een brief gezonden waarin de 

toenmalige boekwaarde van € 710.016,- vermeld werd. De huidige boekwaarde is 

per 31 december 2009 € 676.559,--(aanschafwaarde van € 788.756,--) 

Na eerder dit jaar het pand Generaal Spoorlaan 42 gekocht te hebben wil men nu 

het pand Paul Krugerkade 4 te Haarlem aankopen.  

Na jarenlange onderhandelingen is men thans bereid dit pand aan te kopen voor de 

berekende WOZ waarde van € 743.000,-- 

Aan de eventuele verkoop wordt, ter voorkoming van speculatie, een terugkoop-

beding, alsmede een intensiveringsbeding gekoppeld indien er een andere 

bestemming wordt aangevraagd dan de huidige, te weten kinderdagverblijf. 

Onlangs is de verkoopovereenkomst getekend welke nu ter besluitvorming wordt 

aangeboden. 

 

2. Voorstel 

1. Het college verzoekt de raad binnen zes weken zijn zienswijze te geven op 

het onder 1 genoemde voorgenomen besluit. 

2. Het college zendt het voorgenomen besluit ter advisering aan de raad naar 

de commissie Ontwikkeling.  

3.  Argumenten en Kanttekeningen 

Financiële paragraaf: het bedrag van de meeropbrengst boven de boekwaarde 

van €  66.441,- (=verkoopprijs € 743.000,-/boekwaarde  

per 31 december 2009  € 676.559,--) minus de verkoopkosten begroot circa  €  

10.000,-  wordt aangewend tot realisatie van de taakstelling van € 2 mln. per 

jaar, voor het laatst in 2009 (via reserve opbrengsten boven boekwaarde). 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris    de burgemeester 
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De raad der gemeente Haarlem,  

 

gelezen het voornemen van het college van burgemeester en wethouders tot: 

 

Verkoop van de Paul Krugerkade 4 te Haarlem aan de Stichting Kinderopvang 

Haarlem tegen een koopsom van € 743.000,-- k.k. deelt het college mee dat hij zijn 

zienswijze op de verkoop heeft gegeven. 

 

 

Gedaan in de vergadering van … … …… (in te vullen door de griffie) 

 

De griffier    De voorzitter 

 

 

 


