
BEGELEIDINGSBLAD RAADSSTUKKEN 
 
1 Onderwerp: 
 

Initiatiefvoorstel om gebouw de Kwaksmölle te Varsseveld aan de Stichting 
Kwaksmölle te verkopen voor de somma van € 35.000. 
 

2 Voor welke 
raadscyclus: 
 

8e raadscyclus 2015 / voorkeur indieners: raadsvergadering 24 september 2015. 
 
De indieners vragen de gemeenteraad hun initiatiefvoorstel in de 
raadsvergadering van 24 september 2015 te behandelen, in verband met de 
voorziene sluiting van de Kwaksmölle per 1 november 2015. De volgende 
raadsvergadering is 29 oktober 2015 is zeer kort daarvoor. 
Nota bene. Vergelijk opmerkingen raadsgriffier bij punt 17. 

3 Welke agendering 
wordt voorgesteld: 
 
 

 Op Raadsrotonde 

 Via raadsrotonde in raadsvergadering  

 Rechtstreeks in raadsvergadering 

 Raadsbijeenkomst op locatie 

4 Welke behandeling 
wordt gevraagd: 
 

 Open gesprek 

 Informatieve beraadslaging 

 Oriënterende beraadslaging 

 Politieke beraadslaging ter voorbereiding op besluitvorming 

 Besluitvorming 

5 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, verwacht u 
behoefte aan: 

 Inspraak van inwoners (reactie op het onderwerp) 

 Samenspraak met inwoners (interactie over het onderwerp) 

6 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, is er behoefte 
aan: 
 
 

 Inleiding door portefeuillehouder OIJ 

 Inleiding door ambtenaar OIJ, naam: ....................................................... 

 Inleiding door externe adviseur, naam: .................................................... 

 Inleiding door externe partner, naam: ...................................................... 

 

Toelichting en reactie aan tafel door externe adviseurs/partners, 

namen: ..................................................................................................... 

7 Bij behandeling op 
raadsrotonde of op 
locatie, hoeveel 
behandeltijd is naar 
schatting nodig: 

 Korte toetsing (kwartier) 

 Half uur 

 Drie kwartier 

 Vijf kwartier 

 Maximaal twee uur 

8 Samenvatting van 
de hoofdpunten voor 
beraadslaging resp. 
besluitvorming: 
 

- Met dit initiatiefvoorstel willen de fracties van Lokaal Belang en SP bereiken 
dat de Kwaksmölle dat in de jaren ‘70 als burgerinitiatief is opgezet, 
behouden blijft voor Varsseveld 

- en dat de gebruikers die momenteel gebruik maken van de accommodatie, 
dit ook kunnen blijven doen. 

9 Algemeen te 
ontsluiten stukken via 
website en 
RaadsApp: 
 

Initiatiefraadsvoorstel en mogelijke reactie college. 

10 Achterliggende 
stukken, te ontsluiten 
via interne deel 
RaadsApp: 

N.v.t. 

 



11 Geheime stukken, 
ingevolge Wob alleen 
ter inzage op de 
raadsgriffie: 

N.v.t. 

12 Welke burgers, 
bedrijven, 
organisaties krijgen 
bericht van 
raadsbehandeling? 

- Stichting De Kwaksmölle 
- De huidige gebruikersgroepen. 

13 Indieners: Dhr. G.W. Schieven, Mw. H.B. Hofs (Lokaal Belang), 
Dhr. H.J.M. Peters, Dhr. J.M.G.M. Vesters (SP) 

14 Beschikbaar voor 
informatie vooraf: 
 

 Over het initiatiefvoorstel:  
- Dhr. G.W. Schieven, e.schieven@oude-ijsselstreek.nl 
- Mw. H.B. Hofs, i.hofs@oude-ijsselstreek.nl 
- Dhr. H.J.M. Peters, h.peters@oude-ijsselstreek.nl 
- Dhr. J.M.G.M. Vesters, j.vesters@oude-ijsselstreek.nl 

Over de procedure:  
  - Dhr. J. van Urk, raadsgriffier, j.vanurk@oude-ijsselstreek.nl 

15 Bij behandeling op 
raadsrotonde of 
locatie, door wie 
wordt de 
portefeuillehouder 
ambtelijk 
ondersteund? 

N.v.t 

16 Opmerkingen 
raadspresidium: 

N.v.t. 

17 Opmerkingen 
raadsgriffier: 
 

Het recht op initiatiefvoorstellen door gemeenteraadsleden staat in art. 147a 
Gemeentewet. Het is uitgewerkt in art. 44 van het Reglement van Orde van onze 
gemeenteraad (zie hieronder). Op grond hiervan is de procedure als volgt: 
- dit initiatiefraadsvoorstel is op 7 september 2015 ingediend bij de 

raadsvoorzitter; 
- de raadsvoorzitter stelt het college van B&W in staat om binnen 14 dagen (dus 

uiterlijk 21 september 2015) een reactie te geven over de uitvoeringsgevolgen 
en financiële aspecten van het voorstel (bedoeld is dus niet een inhoudelijke 
reactie, maar één die volgt uit de duale uitvoeringsverantwoordelijkheid van 
het college; deze bepaling is een specifieke voor Oude IJsselstreek en 
destijds ingevoerd om ervoor te zorgen dat de raad over alle relevante 
informatie kan beschikken alvorens te besluiten, zonder inhoudelijk standpunt 
door het college). 

Nota bene. Met reactie van het college uiterlijk maandag 21 september 2015 is 
behandeling in de raadsvergadering van 24 september 2015 (zoals de indieners 
vragen, vergelijk punt 2) in de praktijk mogelijk. Het is dan een bespoediging van 
de procedure zoals in art. 44.c bepaald. Er dient dan ook geen uitstel te worden 
gevraagd/verleend op grond van art. 44.b. 

 

Artikel 44 Reglement van Orde gemeenteraad Oude IJsselstreek: Initiatiefvoorstel 

 
a. Een initiatiefvoorstel moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij 

de raadsvoorzitter worden ingediend. 
b. De raadsvoorzitter stelt het college van B&W in staat binnen veertien dagen schriftelijk 

een reactie te geven op het initiatiefvoorstel. In de reactie gaat het college in op 
uitvoeringsgevolgen en financiële aspecten van het initiatiefvoorstel. Het college kan het 
presidium verzoeken  om verlenging van de reactietermijn. 

c. Het presidium plaatst het voorstel en de reactie op de agenda van de eerstvolgende 
raadsvergadering, waarvoor de oproep wordt verzonden na het verstrijken van de 
reactietermijn van het college.  

d. De raad kan voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling van een voorstel, niet 
 zijnde een voorstel voor een verordening. 
 



Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering: 24 september 2015 
 
Onderwerp: Verkoop De Kwaksmölle Varsseveld voor de somma van € 35.000,= aan 
Stichting Kwaksmölle, gevestigd te Varsseveld. 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. B&W opdragen binnen drie maanden het gebouw De Kwaksmölle in Varsseveld onderhands 
te verkopen aan de Stichting Kwaksmölle voor de somma van € 35.000,= 

 
 
Inleiding  
  
Sinds het faillissement van de Stichting Fidessa, eind 2013, zijn de activiteiten binnen de 
Kwaksmölle door de gebruikersgroepen zelf voortgezet. De gemeente Oude IJsselstreek 
heeft hierin medewerking verleend, door het gebouw aan deze groepen te verhuren. 
Gedurende deze tijd is er voortdurend onduidelijkheid geweest, of dit voor gebouw voor 
Varsseveld behouden kon worden als verenigings- en cultureel centrum. 
 
Twee initiatiefgroepen, t.w. De Nieuwe Halte en Stichting Kwaksmölle hebben gedurende 
deze tijd het initiatief getoond, de Kwaksmölle te behouden en te exploiteren. Door velerlei 
omstandigheden zijn deze initiatiefgroepen echter niet tot samenwerking gekomen. Alleen de 
Stichting Kwaksmölle heeft zich uiteindelijk tot doel gesteld de Kwaksmölle open te houden 
en te exploiteren.  
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek heeft het College van B&W de opdracht gegeven 
zoveel mogelik gemeentelijk vastgoed te verkopen en daarbij in ogenschouw te nemen dat 
maatschappelijk vastgoed ook zijn maatschappelijke waarde behoudt. 
 
Voor de Kwaksmölle is de vraagprijs van € 70.000,= vastgesteld. De Stichting heeft 
aangegeven, dit bedrag niet op te kunnen brengen. Zij heeft het college voorgesteld het 
gebouw te verkopen voor € 35.000,=. Tot op heden is het College daar niet in meegegaan. 
 
Meetbare effecten  
 

- Bij verkoop van de Kwaksmölle  zijn er voor de gemeente geen kosten meer voor 
onderhoud en energie voor de Kwaksmölle. 

- De gebruikersgroepen die in veel gevallen al 40 jaar gebruik maken van de 
Kwaksmölle behouden hun verenigingsgebouw. 

 
Argumenten  
 
- De Kwaksmölle heeft een balanswaarde van € 8411,=. Het door de Stichting Kwaksmölle 

geboden bedrag van € 35.000,= dekt dit bedrag in ruime mate. De gemeente Oude 
IJsselstreek hoeft  met deze beslissing geen gelden van de balans af te schrijven. 

- De maatschappelijke waarde van het gebouw De Kwaksmölle blijft voor Varsseveld 
behouden. 

- Oude IJsselstreek draagt alle toekomstige kosten voor de Kwaksmölle over aan de 
Stichting Kwaksmölle bij verkoop.  

  
Kanttekeningen  
 
- De Stichting Kwaksmölle heeft aangegeven dat zij, om de exploitatie beter dekkend te 

krijgen, meer activiteiten zal gaan ontwikkelen, vooral voor jeugd.  
- De gemeente Oude IJsselstreek zal geen subsidies verschaffen aan de Stichting 

Kwaksmölle. Met de verkoop van het gebouw voor de helft van de vraagprijs is de 
gemeente tegemoet gekomen aan de wensen van de Stichting. De Stichting zal volledig 
zelfvoorzienend te werk moeten gaan. 

- Alleen de opstallen worden overgedragen aan de stichting; de onderliggende gronden 
blijven in eigendom van de gemeente. 



  
Kosten, baten en dekking  
  
- Daar het door de stichting geboden bedrag van € 35,000,= ruim meer is dan de 

balanswaarde van € 8411,= zijn aan de verkoop voor dit bedrag voor de gemeente geen 
financiële consequenties verbonden. 

 
Uitvoering  
 
- De gebruikelijke procedure rond verkoop van gemeentelijk vastgoed zal gevolgd worden. 
 
Communicatie  
  
- Het College draagt zorg voor de communicatie richting Stichting Kwaksmölle omtrent de 

verkoop van het gebouw voor € 35.000,=. 
- Het College draagt zorg voor een persbericht, waarin deze beslissing wordt 

gecommuniceerd. 
 
 
Fractie Lokaal Belang:      
 
 
 
Dhr. G.W. Schieven      Mw. H.B. Hofs  
 
 
 
 
Fractie SP: 
 
 
 
 
Dhr. H.J.M. Peters   Dhr. J.M.G.M. Vesters 
 



 
Memo 

Aan: Gemeenteraad 

Cc:  

Van: College van Burgemeester en Wethouders 

Datum: 16 september 2015 

Kenmerk: 15ini02294 

Onderwerp: reactie college op initiatiefvoorstel toekomst Kwaksmölle 

 
Op grond van artikel 147a in de Gemeentewet en artikel 44 in het Reglement van Orde gemeenteraad 
Oude IJsselstreek hebben de raadsleden Schieven en Hofs (Lokaal Belang) en Peters en Vesters 
(SP) een initiatiefvoorstel ingediend aangaande de toekomst van Ontmoetingsgebouw De Kwaksmölle 
in Varsseveld. Strekking van het initiatiefvoorstel is dat B&W opgedragen wordt De Kwaksmölle te 
verkopen aan Stichting Kwaksmölle voor een bedrag van € 35.000,--. 
 
Conform het Reglement van Orde is het College in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven 
op de uitvoeringsgevolgen en financiële aspecten van het initiatiefvoorstel. Alvorens te wijzen op de  
uitvoeringsgevolgen en financiële effecten voelen wij ons genoodzaakt allereerst de juridische context 
rond initiatiefvoorstellen te schetsen. 
 
 
Initiatiefvoorstel 
In het initiatiefvoorstel van de raadsleden staat dat “B&W opgedragen wordt De Kwaksmölle te 
verkopen aan Stichting Kwaksmölle voor een bedrag van € 35.000,-“. 
 
Artikel 147a lid 1 Gemeentewet luidt: een lid van de raad kan een voorstel voor een verordening of 
een ander voorstel ter behandeling in de raad indienen. In casu gaat het niet om een voorstel voor 
een verordening. 
 
Bij een ‘ander voorstel’ kan worden gedacht aan een voorstel tot het houden van een debat of 
bijvoorbeeld tot het noemen van vergaderzalen naar bekende lokale politici (aldus de Memorie van 
Toelichting). Niet vereist is dat het voorstel in een besluit uitmondt, immers het artikel spreekt over 
behandelen. Bovendien gaat het over een voorstel dat ingediend wordt ter behandeling in de raad (en 
dus zeker niet ter besluitvorming in het college). 
 
Met andere woorden: het gaat te ver wanneer de raad in het initiatiefvoorstel B&W ‘opdraagt’ over te 
gaan tot verkoop. Die ruimte biedt artikel 147a niet. 
 
Bevoegdheidsverdeling 
De bevoegdheid te besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen en ook de bevoegdheid te 
besluiten tot het aangaan van een overeenkomst, is een expliciete bevoegdheid van het college. Deze 
bevoegdheid is vastgelegd in artikel 160 lid 1 onder e Gemeentewet. De raad kan hier invloed op 
uitoefenen, doordat in de Gemeentewet verschillende inlichtingenplichten van het college zijn 
vastgelegd. 
 
Inlichtingenplicht 
Artikel 169 lid 4 Gemeentewet regelt de informatieplicht bij privaatrechtelijke rechtshandelingen en 
geeft de raad mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de overeenkomsten die het college wil 
sluiten.  
 
Bij het sluiten van een overeenkomst is het college in twee gevallen gehouden om vooraf aan de raad 
inlichtingen te verstrekken. Ten eerste als de raad daarom vraagt. Daar is in dit geval geen sprake 
van. Ten tweede als de overeenkomst ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In dat 
geval neemt het college pas een besluit nadat het de raad in de gelegenheid heeft gesteld zijn 
wensen en bedenkingen te uiten. Ook van ingrijpende gevolgen is in dit geval geen sprake. Dat is 
expliciet onderzocht in samenwerking met diverse netwerkpartners.  
Vooral artikel 169 lid 4 Gemeentewet.  



 
Conclusie 
Artikel 147a Gemeentewet biedt aan de gemeenteraad niet de ruimte het college op te dragen over te 
gaan tot een privaatrechterlijke rechtshandeling.  
 
Uiteraard zijn wij, mede gelet op artikel 169 lid 4 Gemeentewet, bereid om een nadere toelichting te 
geven op het dossier Kwaksmölle en wijzen wij u, gelet op de strekking van het initiatiefvoorstel, 
hieronder op de uitvoeringsgevolgen en financiële aspecten. Daarbij maken wij een onderscheid 
tussen financiële, maatschappelijke en procedurele gevolgen en aspecten. 
 
 
Financiële aspecten en gevolgen 
 
Investering / verwerving 

- De in het initiatiefvoorstel weergegeven balanswaarde van € 8.411,-- is correct. Graag vullen 
wij daarop aan dat de WOZ-waarde van Ontmoetingsgebouw De Kwaksmölle € 83.550,-- 
bedraagt (exclusief grond). De onderhandse verkoopwaarde (vrij van huur en gebruik van het 
opstalrecht) is door een beëdigd taxateur vastgesteld op € 265.000,--. 

 
Exploitatie 

- Het initiatiefvoorstel voorziet in een verkoopprijs van € 35.000,--. Dat komt overeen met de 
bieding die Stichting Kwaksmölle heeft gedaan. Hoewel Stichting Kwaksmölle in haar 
inschrijving geen enkel inzicht heeft gegeven in haar financiële positie en haar dekkingsplan, 
hebben wij de overtuiging dat Stichting Kwaksmölle dit eenmalige bedrag op kan brengen. Wij 
maken ons aanzienlijk meer zorgen over de financiële haalbaarheid en cintinuïteit op lange 
termijn (exploitatie).    

- Er is geen meerjaren onderhoudsplan in geld en uit te voeren werkzaamheden opgenomen, 
ondanks de aanwezigheid van het onderhoudsrapport Kwaksmölle 2013 dat Stichting 
Kwaksmölle heeft ontvangen van de gemeente. De post onderhoud is fors lager dan dat de 
gemeente heeft begroot, maar dat wordt niet nader toegelicht. Gevolg van het niet of te weinig 
beschikbaar hebben van middelen zal zijn dat de staat van onderhoud en uitstraling van het 
gebouw (waarvan een deel Rijksmonument) achteruit holt.  

- Onderdeel van het sluitend maken van de exploitatie is een toename van gebruiksuren met 
25%. Er wordt door de stichting geen enkel inzicht gegeven in hoe deze toename concreet 
wordt ingevuld en hoe reëel dat is. De Stichting geeft ook niet aan hoe ze inspeelt op 
ontwikkelingen en wijzigingen in de bestaande bezetting. Mocht Stichting Kwaksmölle slagen 
in het realiseren van een toename van gebruiksuren, dan zal dit hoe dan ook ten koste gaan 
van andere partijen die in Varsseveld maatschappelijk vastgoed exploiteren.  

- Kortom: De volledigheid en realiteitszin van de financiële onderbouwing van de stichting 
beoordelen wij als onvoldoende. Reëel gevolg van verkoop van de Kwaksmölle aan de 
stichting kan zijn dat de stichting reeds in de nabije toekomst geen sluitende exploitatie 
realiseert. Instandhouding van De Kwaksmölle zal dat alsnog een onmogelijke opgave zijn. 

 
 
Maatschappelijke aspecten en gevolgen 

- De instandhouding van maatschappelijk vastgoed staat door demografische veranderingen en 
veranderende financiële omstandigheden enorm onder druk. Die druk zal in de komende jaren 
alleen maar toenemen. Dit beeld wordt bevestigd door de elf geconsulteerde partijen uit 
Varsseveld die huisvesting aanbieden aan maatschappelijke organisaties.  

- Uit de inventarisatie met accommodatiehouders uit Varsseveld blijkt dat er in Varsseveld 
ruimschoots voldoende vierkante meters beschikbaar zijn om de huidige huurders van De 
Kwaksmölle elders in de directe omgeving te huisvesten. Positief gevolg van het reduceren 
van het aantal maatschappelijke accommodaties is dat de exploitatie van de overblijvende 
maatschappelijke voorzieningen versterkt wordt.  

- Zeven van de elf geconsulteerde accommodatiehouders in Varsseveld geven aan dat ze 
graag meer huurders willen verwelkomen of dat het huisvesten van meer huurders zelfs 
absolute noodzaak is om de exploitatie in de toekomst rond te krijgen. Wanneer de gemeente 
beleid voert om (te) veel accommodaties in stand te houden, ontstaat er ongewenste 
concurrentie op de krimpende markt van maatschappelijk vastgoed. Gevolg daarvan is dat 
meer voorzieningen dan gewenst hun deuren moeten sluiten, omdat zij het financieel niet 



meer op kunnen brengen. Maatschappelijk effect is dat door verkeerde beleidskeuzes (sturen 
op versnippering en structurele onderbezetting) te veel maatschappelijke voorzieningen 
verdwijnen.  

- De hoeveelheid maatschappelijk vastgoed zal in de komende jaren drastisch afnemen. Om 
het maatschappelijk voorzieningenniveau in stand te kunnen houden, is het maken van 
pijnlijke, maar toekomstgerichte keuzes onvermijdelijk.  

 
Procedurele aspecten en gevolgen 

- Er waren meerdere lokale, maatschappelijke initiatieven geïnteresseerd in De Kwaksmölle. 
Deze partijen slaagden er ondanks inspanningen vanuit de gemeente niet in gezamenlijk een 
gedragen plan te ontwikkelen. Vervolgens hebben wij een aanbestedingsprocedure inclusief 
programma van eisen opgesteld waar beide initiatieven op gelijke basis aan deel konden 
nemen. Harde voorwaarde binnen de aanbesteding was dat het gebouw voor € 70.000,-- 
overgenomen diende te worden van de gemeente. Deze eis was vooraf bekend en daar is 
uitvoerig over gecommuniceerd. Stichting Kwaksmölle heeft ‘willens en wetens’ niet aan deze 
eis voldaan.  

- In het initiatiefvoorstel wordt afgeweken van de in het programma van eisen vastgestelde 
verkoopprijs van € 70.000,--. Dat schept ongewenste precedentwerking bij toekomstige, 
vergelijkbare procedures. Tevens is dat niet zuiver tegenover andere geïnteresseerden die 
door de vooraf vastgestelde prijsstelling geen bod hebben uitgebracht op De Kwaksmölle en 
die op grond van het initiatiefvoorstel dat uitgaat van een substantieel lagere verkoopprijs niet 
in de gelegenheid gesteld worden alsnog hun interesse kenbaar te maken.  

- Gezien het feit dat er meerdere initiatieven geïnteresseerd waren in de Kwaksmölle moet op 
z’n minst de vraag gesteld worden of de strekking van het initiatiefvoorstel strookt met de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Er kunnen vraagtekens gezet worden bij het 
zorgvuldigheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het vertrouwensbeginsel en het fair-play-
beginsel (onpartijdig, open, eerlijk). 
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