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1. Het college besluit tot de verkoop van het perceelsgedeelte grond voor een koopsom van
€ 640.087,39 (excl. BTW) onder voorbehoud dat het overleg met de commissie Ontwikkeling
geen aanleiding geeft om het besluit te wijzigen of in te trekken.

2. Het voorgenomen besluit wordt ter informatie verstuurd naar de commissie Ontwikkeling.

3. De opbrengst uit de verkoop bedraagt € 640.087,39 en komt ten gunste van de grondexploitatie
Meerwijkcentrum.

4. Communicatieparagraaf: koper wordt over het besluit schriftelijk geïnformeerd
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DOEL: Besluiten
In het Protocol actieve informatieplicht is vastgelegd, dat vastgoedtransacties boven de
€ 500.000 na advies van de commissie Ontwikkeling, ter goedkeuring moeten worden
voorgelegd aan de gemeenteraad. De uitvoering is geheel conform de op 3 december 2002 door
de raad vastgestelde Realisatieovereenkomst Meerwerk Centrum/De Woonmaatschappij,
zonder ruimte voor nadere afweging. Hierin is rekening gehouden met de zienswijze van de
raad. Om deze reden zal geen zware voorhangprocedure worden gevolgd.
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Onderwerp: Verkoop grond Locatie 7 Meerwijk Centrum
Reg. Nummer: 2010/134545

1. Inleiding
In 2007 is er tussen de gemeente en de toenmalige Stichting Woonmaatschappij te
Haarlem (thans Ymere) een verkoopovereenkomst gesloten inzake de verkoop van
een perceel grond gelegen op de hoek Braillelaan / William Boothstraat/Albert
Schweitzerlaan. Verkoop is een uitwerking van de Realisatieovereenkomst
Meerwijk Centrum/De Woonmaatschappij en de intentieovereenkomst Meerwijk-
Centrum. De overeengekomen verkoopprijs en overige voorwaarden komen voort
uit de Realisatieovereenkomst.

Met de koper is overeengekomen de oorspronkelijke koopsom (€ 614.000,= excl
BTW) te ïndexeren op basis van de CPI-index. Hiermee komt de te ontvangen
koopsom thans op € 640.087,39 excl BTW.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit tot de verkoop van het perceelsgedeelte grond voor een
koopsom van € 640.087,39 (excl. BTW) onder voorbehoud dat het overleg
met de Commissie Ontwikkeling geen aanleiding geeft om het besluit te
wijzigen of in te trekken.

2. Het voorgenomen besluit wordt ter informatie verstuurd naar de commissie
Ontwikkeling.

3. De opbrengst uit de verkoop bedraagt € 640.087,39 en komt ten gunste van
de grondexploitatie Meerwijkcentrum.

4. Communicatieparagraaf: koper wordt over het besluit schriftelijk
geïnformeerd

3. Beoogd resultaat
Na bestuurlijke goedkeuring zal de grond in eigendom worden overgedragen,
waarna de geplande bouwwerkzaamheden kunnen starten.

4. Argumenten
De verkoop is reeds overeengekomen in de Realisatieovereenkomst, hierdoor is er
geen ruimte voor een nadere afweging.

5. Kanttekeningen
Per abuis zijn in de koopovereenkomst een tweetal perceelsgedeelten opgenomen
die geen eigendom van de gemeente zijn. Met koper is een aanvullende
overeenkomst gesloten waarmee deze fout gecorrigeerd is.

6. Uitvoering
Binnen een maand na bestuurlijke goedkeuring zullen de akten bij de notaris
gepasseerd worden.
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7. Bijlagen

1. Koopovereenkomst.
2. Kaart waarop de locatie van het te verkopen perceelsgedeelte is

aangegeven.

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester








