
 

Schriftelijke vragen  
Reg. Nr. 2015-14 (in te vullen door de griffie) 
 
Datum:  10-09-2015 (in te vullen door de griffie) 
Van:  PvdA  (in te vullen door de aanvrager) 
Aan: College via Ben  
Onderwerp: ‘t Hummelhuis (in te vullen door de aanvrager) 
Datum beantwoording:  (in te vullen door organisatie) 
Behandeld in college van:   (in te vullen door organisatie) 
   
  

 
Toelichting  
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 heft 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:  
1. Wat is de verklaring voor de verschillende taxaties tussen gemeente en 2 lokale makelaars? 
2. Wat maakt dat het bod dat door het Hummelhuis is uitgebracht om Het Drieluik te kopen 

onaanvaardbaar is? 
3. 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? 

4. 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 
febr? 2015. 

5. 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? 

6. 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? 

7. 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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Antwoord  
1. Wij hebben geen eigen taxateur in dienst. Wij hebben het beleid om onze taxaties te laten 

uitvoeren door een onafhankelijke, regionale taxateur. Daarom hebben wij ook in dit geval 
opdracht gegeven aan een externe taxateur. Hummelhuis heeft vervolgens zelf opdracht 
gegeven voor een taxatie door een plaatselijke makelaar. Nadat bleek dat de taxatie, 
uitgebracht in opdracht van het Hummelhuis, dermate veel afweek van de ‘gemeentelijke’ 
taxatie is er contact geweest met ‘onze taxateur’.  
 
Zij hebben de verschillen in de twee taxaties beschreven. Deze bestaan o.a. uit 
taxatiemethode verhuurbaar vloeroppervlakte vs. bruto vloeroppervlakte, verschil van 
gehanteerde huursommen, verschil in hoogte van gebruikte ‘yield’ (rendementspercentage), 
verschil in gebouwgebonden & ongebonden grond en hoogte van gehanteerde percentage 
koperskosten. Doordat de taxateurs verschillende uitgangspunten hanteren, komen zij 
vanzelfsprekend ook op een ander eindbedrag uit. 

 
2. Biedingen worden beoordeeld aan de hand van de uitgevoerde taxatie (procedure zoals 

omschreven onder 1). Het taxatierapport biedt een instrument, waarlangs een bieding 
objectief kan worden beoordeeld. Dit is van belang om staatsteun te voorkomen (wettelijke 
plicht op grond van EG-verdrag). De biedingen van Hummelhuis wijken dermate veel af van 
onze taxatie, dat wij hier niet akkoord mee kunnen gaan. Dit is ook schriftelijk mede gedeeld 
aan Hummelhuis.  

 
3. In juli en september 2014 hebben er gesprekken plaatsgevonden met Hummelhuis waarin is 

aangegeven dat er geen huurverlaging zal plaatsvinden. In januari 2015 heeft Hummelhuis 
per 1 mei 2015 de huur opgezegd. Na afloop van de wettelijke 
ontruimings-beschermingsperiode bestaat er geen rechtsgrond meer, op basis waarvan 
Hummelhuis het gebouw rechtsgeldig kan blijven gebruiken. Een geldige rechtsgrond voor 
het gebruik, is van belang om rechten en plichten over en weer te kunnen waarborgen.  
 

4. Het huidige accommodatiebeleid ziet op terugkeer naar de primaire kerntaken. Dit betekent 
het zoveel mogelijk afstoten van leegstaande gebouwen. Het Drieluik is in de Nota expliciet 
aangemerkt als een te verkopen pand.  
 

5. Er wordt geen huur in rekening gebracht, daar waar er geen huurovereenkomst meer 
bestaat. Wanneer er na afloop van een huurovereenkomst wel huur in rekening zou worden 
gebracht, dan zou de intentie kunnen worden gewekt dat er sprake is van een voortgezette 
huurovereenkomst. Als er sprake zou zijn van een voortgezette huurovereenkomst, ontstaan 
er ongewenst ook rechten en plichten over en weer.  
 
Een voortgezette huurovereenkomst is in dit geval niet aan de orde en dit is ook expliciet 
gecommuniceerd naar het Hummelhuis. Het Drieluik heeft vanaf 1 mei tot heden gebruik 
gemaakt van het gebouw op grond van hun wettelijke en redelijke ontruimingsbescherming. 
 

6. Het pand zal net als de vrijkomende schoollocaties, te koop worden aangeboden door middel 
van uitnodigingsplanologie (publicatie via www.heerde.nl/kavelsenpanden). Tot het moment 
van eigendomsoverdracht naar een nieuwe eigenaar, zal het gebouw worden bewoond door 
anti-kraak. Dit betreft dezelfde werkwijze als op dit moment wordt gehanteerd bij de 
vrijkomende locaties.  

 
7. Allereerst hebben wij het Hummelhuis de mogelijkheid geboden om het peuterspeelzaalwerk 

met daarbinnen de vroeg en voorschoolse educatie in Wapenveld voort te zetten op een 
andere locatie in Wapenveld. Wij zijn hiervoor al lange tijd in gesprek met het Hummelhuis 
en hebben de eigenaren alle gelegenheid geboden om met een oplossing te komen. Zo zijn 
we herhaaldelijk ingegaan op hun verzoek om uitstel van een besluit. Tot op heden heeft het 
Hummelhuis, ondanks herhaald verzoek, geen adequate oplossing geboden.  
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We benaderen nu organisaties die in onze regio peuterspeelzaalwerk met daarbinnen voeg en 
voorschoolse educatie leveren met het verzoek of zij de periode 1 oktober tot en met 31 
december 2015 willen overbruggen. Deze organisaties worden verzocht om de activiteit in 
Wapenveld uit te voeren. Wij proberen op zo kort mogelijke termijn in beeld te krijgen vanaf 
wanneer een andere organisatie peuterspeelzaalwerk en vve in wapenveld kan aanbieden. 
Afhankelijke van de datum waarop dat mogelijk is kiezen we voor de optie van tijdelijk 
verlengen van de subsidie en de uiterste datum van ontruiming of de mogelijkheid van om 
busvervoer in te zetten. 

 
In december 2014 en nogmaals in februari 2015 is aan het Hummelhuis gecommuniceerd dat 
het college heeft besloten de subsidierelatie tussen de gemeente en het Hummelhuis per 31 
december 2015 te beëindigen. Om deze reden starten we daarnaast een meervoudig 
onderhandse aanbesteding voor de uitvoering van het peuterspeelzaalwerk en vroeg en 
voorschoolse educatie per 1 januari 2016. Wij kunnen op dit moment niet garanderen dat dit 
ook gaat lukken. We blijven afhankelijk van de bereidheid van aanbieders om hier aan mee 
te werken.  
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