
PvdA stelt vragen omtrent situatie Hummelhuis 

Het Hummelhuis moet op 1 oktober Het Drieluik te Wapenveld verlaten. Nadat Het Hummelhuis 
begin dit jaar de huur had opgezegd om met de gemeente in gesprek te komen voor een 
aanpassing van de huur, kwam er een brief van de gemeente Heerde dat men op 1 mei het pand 
moest verlaten. Voor een gesprek over een vernieuwde huurovereenkomst zag de gemeente geen 
aanleiding. Ook heeft er een traject gelopen rondom de eventueel aankoop van Het Drieluik door 
het Hummelhuis. De gemeente heeft een taxatie laten uitvoeren in januari 2014. In maart 2014 
heeft het Hummelhuis door een makelaar/taxateur uit Wapenveld een taxatie laten uitvoeren. 
Deze taxatie lag ruim  €100.000 lager dan de taxatie van de gemeente twee maanden eerder. Er is 
door het Hummelhuis destijds een bod uitgebracht dat tussen deze twee taxaties lag. In juli van dit 
jaar heeft het Hummelhuis op advies van hun bank een nieuwe taxatie laten uitvoeren, ditmaal 
door een makelaar/taxateur uit Heerde. Het Hummelhuis heeft toen een bod uitgebracht op Het 
Drieluik dat overeenkomt met de laatste taxatie, die is uitgevoerd in opdracht van het 
Hummelhuis. 

Het Hummelhuis zit sinds 1 mei zonder het betalen van de huur in Het Drieluik. De gemeente heeft 
nu aangegeven dat het Hummelhuis op 1 oktober het pand dient te verlaten. Ook zal de subsidie 
voor de peuterspeelzaalplekken in Wapenveld dan stopgezet worden door de gemeente. 

Naar aanleiding van bovenstaande hebben wij enkele vragen die wij graag nog voor de 
raadsvergadering van 21 september beantwoord zien. Dit ook i.v.m. het feit dat het Hummelhuis 
op 1 oktober de huidige locatie waar het over gaat dient te verlaten. 

Vragen 
- Wat is de verklaring voor de verschillende taxaties tussen gemeente en 2 lokale 

makelaars? 
- Wat maakt dat het bod dat door het Hummelhuis is uitgebracht om Het Drieluik te 

kopen onaanvaardbaar is? 
- Waarom krijgt het Hummelhuis niet tot het eind van dit jaar respijt om te zorgen 

voor vervangende ruimte. Dit om te voorkomen dat er geen onrust ontstaat onder 
vele gezinnen in Wapenveld? 

- Waarom is de gemeente niet bereid geweest om in gesprek te gaan met het 
Hummelhuis over een nieuwe huurovereenkomst zoals gevraagd door het 
Hummelhuis in de brief van februari 2015 ? 

- Waarom wordt er sinds 1 mei geen huur meer in rekening gebracht bij het 
Hummelhuis, en laat men het Hummelhuis sindsdien wel zitten in het drieluik? 

- Is er op het moment dat het Hummelhuis het pand verlaat direct een andere koper 
voor het pand beschikbaar? Of komt het pand leeg te staan? 

- Mocht het Hummelhuis op 1 oktober nog geen vervangende locatie hebben. Hoe 
zorgt u als gemeente ervoor dat er in Wapenveld toch per die datum een 
opvanglocatie beschikbaar is bij een gecertificeerde instelling om zodoende niet vele 
gezinnen in onzekerheid te houden?  
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