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Onze inbreng tijdens: 

Commissie Maatschappelijke zaken 
d.d. 6 december 2016 
Agendapunt 7:Huisvesting statushouders, De Nieuwe Harmonie 

Eerste termijn 

We kunnen het haast niet beter doorgronden. Omwonenden hebben dit dossier al 
binnenste buiten gekeerd en met ons (alle raadsleden) hun inzichten gedeeld. Daarvoor 
onze hartelijke dank. Ik heb een deel van hun vragen en bevindingen zondagavond 
ingestuurd (oke het was na 12 dus eigenlijk al maandag) want ik dacht waarom zou ik hier 
vanavond nog een keer die vragen moeten stellen als deze ook al door inwoners per brief 
zijn gesteld. 


Helaas was de wethouder niet bereid om voorafgaand aan deze vergadering antwoord te 
geven op deze 36 door ons geadopteerde vragen uit de samenleving. Erg jammer.


Ik ga mijn 1e termijn dan ook gebruiken om er enige structuur aan te brengen. 


Wat wil de wethouder? 
De wethouder wil dat we:

1. max  € 200.000 beschikbaar stellen ter compensatie van de onrendabele investering

2. dat deze 2 ton gedekt gaat worden uit de middelen Wmo begeleiding

3. kennis nemen van de intentieovereenkomst.


Het Proces 

Omgang met de omwonenden

Het moge duidelijk zijn, gezien de insprekers en de brieven, dat omwonenden de hele 
gang van zaken tot nu toe bestempelen als:


- vreemd

- men voelt zich tekort gedaan en niet serieus genomen

- verkeerde voorstelling van zaken en feiten

- overvallen met dit plan


Niet echt labels waar je als gemeente trots op kan zijn. Of het gevoel van krijgt 
#DeSamenlevingCentraal. 


Vraag aan de wethouder: 
1. Onderschrijft u deze gevoelens en kwalificering? Zo nee, waarom niet? Graag 
duidelijke uitleg. 

Haast

Vele zaken moeten nog worden uitgezocht, besloten en besproken,


Vraag aan de wethouder:  
2. Waarom dan de haast? Moeten er voor bepaalde data besluiten vallen? 
3. Waarom dit onderwerp niet als volwaardig openbaar commissiestuk (een 
bespreekstuk) ipv nu een besluitstuk? 
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Financieel verhaal 

BTW constructie 
Daarvan hebben we al gemeld dat de Conclusie van EFKbelastingadviseurs is dat 
compensatie van BTW bĳ de gemeente op kosten die betrekking hebben op de 
verbouwing van de onroerende zaak die Zwagerman zal exploiteren niet haalbaar is. 
Omdat compensatie van btw is uitgeloten als de btw betrekking heeft op verstrekkingen 
aan individuen of groepen van individuen. (Zie ook art 4 lid 1a van de wet op 
BTWcompensatiefonds) 

Status van de informatie

We lezen in het raadsvoorstel (punt 6 Aanpak(planning/uitvoering); “Het resultaat (van een 
aantal zaken die moeten worden uitgevoerd en verkend) zal inclusief het definitieve ontwerp 
en de begroting ter besluitvorming aan uw raad worden aangeboden”


Vraag aan de wethouder; 
4. Waar besluiten we in dit raadsvoorstel eigenlijk dan over? Zie puntje 1 van het 
besluit "max 2 ton beschikbaarstellen ter (gedeeltelijke) compensatie van de 
onrendabele investering van Zwagerman". Waar is die investering dan op gebaseerd 
als we nog het definitieve ontwerp en begroting moeten krijgen? Welke status 
hebben de onderliggende financiële stukken van dit raadsvoorstel? 

5. Waarom wordt het bedrag van 2 ton wel benoemd om over te besluiten om deze 
gelden te dekken uit de pot middelen Wmo begeleiding en wordt het andere bedrag 
van 40.000 niet benoemd in het besluit? 

Garantstelling

Er is (in de intentieovereenkomst) afgesproken dat de ondernemer het ondernemersrisico 
neemt voor de investering en huisvesting/verhuur.


Vraag aan de wethouder; 
6. Als de ondernemer risicodrager is waarom moet de gemeente dan garant staan? 

Er wordt gemeld (in de intentieovereenkomst) dat de garantstelling voor HYPOTHECAIRE 
LENING van bedrag X een voorwaarde is voor het tot stand komen voor de definitieve 
overeenkomst voor huisvesting en vestiging van statushouders. 


Vraag aan de wethouder; 
7. Op welk moment wordt de garantstelling ter besluitvorming voorgelegd aan de 
gemeenteraad. En hoe staat dit in verhouding tot de (intentie)overeenkomst die 
reeds gesloten is (art 2lid d)?  

8.Gaat u voor de garantstelling de ondernemer onderzoeken op wat voor vlees we in 
de kuip hebben (antecedenten/bibob)? Waarom heeft u dit niet gedaan vóór het 
tekenen van de intentieovereenkomst? 
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De Intentieovereenkomst (getekend maandag 21 nov 2016)

Wij hebben zeer grote moeite met de wijze waarop de wethouder de intentieovereenkomst 
tot stand heeft laten komen. Zonder de raad de gelegenheid te geven wensen en 
bedenkingen te uiten. Ook omwonenden moesten constateren dat de 1e werkdag na hun 
gesprek die zaterdag de ondertekening al een feit was.


Vraag aan de wethouder; 
9. Bent u het met ons eens dat dit plan ingrijpende (financiële) gevolgen heeft voor 
onze gemeente en dat het een plan betreft met grote impact in onze gemeenschap? 

Dat er boven een overeenkomst het woord INTENTIE staat zegt niets over de inhoud en de 
rechtsgevolgen van de afspraken die onderling gemaakt zijn. De inhoud daar gaat het om. 
De zaterdag werd dat overigens door een inwoner expliciet naar gevraagd, "welke 
consequenties heeft deze overeenkomst?" De zaakwaarnemer van meneer Zwagerman, 
dhr Evers, beantwoordde dit en zei: “met de intentieovereenkomst kan ik naar de bank 
voor de lening”. Daarom...


Vraag aan de wethouder; 
10. Is er een juridische toets geweest op de inhoud van de intentieovereenkomst en 
welke rechtsgevolgen deze overeenkomst heeft? 

11. Waar staan precies expliciet de ontbindende voorwaarden verwoord in de 
intentieovereenkomst? Bijvoorbeeld het voorbehoud goedkeuring van de 
gemeenteraad. 

Ook tav de inspanningsverplichtingen dit in de overeenkomst staan, maken we ons erge 
zorgen. Het komt op ons over als een plan met onrealistische uitgangspunten zoals

- een bezettingsgraad van 100% (doorgaans ivm mutaties 80%) en 

- de maximale inspanning van de gemeente om te zorgen dat de units verhuurd blijven.


Er zullen kosten gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld de 13 woonplekken onder de 
aandacht te brengen bij de passende doelgroep. Wij hebben als gemeente geen 
(betaald)account bij woningnet om dit te doen via die weg te organiseren.


Vraag aan de wethouder; 
12. Is met deze kosten rekening gehouden en zijn deze ergens terug te vinden in de 
stukken? 


De 13 plekken voor NIET-statushouders (“andere doelgroepen”). De opzet van de 
gemeente is (gezien het persbericht nov 2016) dat dit bijvoorbeeld starters op de 
woningmarkt zijn. De expert die we hierover spraken gaf aan dat gezien de lage huur de 
ervaring leert dat er dan veel verloop zal zijn.


Vraag aan de wethouder; 
13. Is de wethouder zich bewust van het feit dat wanneer een woningzoekende van 
“de lijst” reageert op zo’n woning deze na (gedwongen)vertrek weer onder aan de 
“puntenlijst” staat?  

14. Wat gaat de wethouder doen met de 69 plekken die na 10 jaar komen te 
vervallen? Zijn deze mensen dan aan te merken als urgentie-gevallen? Welke 
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maatregelen/ kosten moeten we dan als gemeente maken en waar vinden we dit 
terug in de cijfers die gaan over dit plan? 

Tav planschade 

Vraag aan de wethouder; 
15. Is er ergens opgenomen waar planschade te verhalen is voor bijvoorbeeld 
omwonenden? Zo nee, waaraom niet? 

Exploitatiekosten 
Hierin zitten onderdelen die strijdig zijn met benoemde uitgangspunten. Tevens bevat het 
kosten waarvan wij ons afvragen of je die jaarlijks moet maken en of die uberhaupt 
gemaakt moeten worden. Zonder de cijfers te noemen:

- Telecom & Glasvezel

- tuin en hoveniers 

- Onderhoud terrein 5000m2 gelijk aan Onderhoud toegangspoort en verlichting

- Schilderwerk (jaarlijks!!!!?) (hoe zit het met de benoemde eigen inzet?)

- Hang en sluitwerk en alarminstallatie (jaarlijks?) of begrijp ik het niet.

Enfin. Posten waarvan De Lokale Partij zich afvraagt of het staat in verhouding danwel rijmt 
met hetgeen voorgehouden wordt. Wellicht is dit punt handiger om in een besloten setting 
te bespreken.


Locatie

De Lokale Partij is van mening dat zoveel mensen op zo’n plek als De Nieuwe Harmonie 
niet bevorderlijk is voor de integratie en het woongenot van omwonenden. 


En of het nu gaat om een groep hoofdzakelijk (mannelijke) statushouders of een groep 
matrozen dat doet niet ter zake.. 


Zo afgelegen, zonder voorzieningen in de buurt, sterk leunend op vrijwilligers en “verplicht” 
leer-werktrajecten. Kortom niet bevorderlijk voor buurt en de nieuwe bewoners in de 
polder.

Daarnaast meldde dhr Zwagerman dat er wel eens een snelle doorloop kan zijn, dat men 
na 2 jaar wellicht al vertrekt. Hoezo integratie? 


Onze inwoners zijn zeker bereid om te helpen maar het moet wel reëel blijven en in 
proporties. Of zoals een omwonende mij zei: “ ik wil best appeltaart bakken voor nieuwe-
buren maar om ze nu alle 70 op de koffie te vragen is wat veel".


Conclusie

Het zal een ieder niet verbazen gezien ons verzoek al bij de vaststelling van de agenda. 
Dat wij van mening zijn dat nu bekend is dat de BTWconstructie niet kan, de financiële 
onderbouwing van dit voorstel door het ijs zakt en waardoor dit plan omvalt.


En dan hebben we nog niet eens benoemd dat het nog onduidelijk is of het Coa zo gericht 
gaat en mag selecteren. Dat de leer-werktraject niet duidelijk zijn. Sterker nog een 
ondernemer uit de buurt aldaar meldde zaterdag in de groep dat hij zeer ervaren was met 
leer-werktrajecten en dat dat helaas weinig succesvol was. En dat waren dan mensen 
zonder een rugzak met trauma’s, zonder taalachterstand ed.


Tot slot nog één vaagheid die ik hier wil benoemen en dat is de constructie en intenties van 
de Coöperatie. Of zoals dhr Evers de donderdag meldde; "dat er straks geld in de 
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coöperatie kan komen als de Statushouders, die ondernemer moeten gaan worden, daar 
"dankbaarheidsgeld" in stoppen”..........


Wethouder, om een lang verhaal kort te maken. Wij voelen ons bij uw voorstel niet senang. 
Het is niet compleet en niet rijp.  


Er moet nog heel veel uitgezocht worden. Er zitten nog te veel (fin)risico’s in het plan waar 
we als gemeente zo zeker de bietenbrug mee gaan.  Zoek dat eerst maar eens goed uit, 
dan weten we waar we over praten. Dit is veel te vrijblijvend. 


Mocht u na het beluisteren van de insprekers, het lezen van brieven en ons verhaal niet tot 
het inzicht zijn gekomen om uw plan vanavond in te trekken dan vernemen we graag de 
antwoorden op de door ons gestelde vragen inclusief de 36 die we al eerder instuurden.


De Lokale Partij: Gert Zagt & Alette Zandbergen 





Pagina �  van �5 5

Na 7 insprekers en een 1e termijn met 

vele vragen is besloten: 

Het Raadsvoorstel wordt aangehouden.  

De wethouder zal proberen om 

antwoorden te geven op de vele vragen 

die gesteld zijn. Indien dat niet lukt zal de 

wethouder aangeven wanneer en vanuit 

welk onderzoek de antwoorden wel 

komen.

N.B Vooraf bij vaststelling van de agenda hebben we een voorstel 
van orde gedaan om agendapunt 7 Huisvesting statushouders, De 
Nieuwe Harmonie vanavond niet te behandelen nu duidelijk was dat 
een hele grote schakel in de ketting ontbreekt. Gelet op het fiscale 
onderzoek wat inmiddels binnen is.  

Hieruit blijkt gelezen de Conclusie van EFKbelastingadviseurs: 
Compensatie van BTW niet haalbaar. Daarmee valt dus de onderbouwing 
van dit voorstel weg.

Tja…
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