
Technische vragen commissie burger & bestuur van 14 oktober 
2021
Agendapunt/onderwerp:  
  

Fractie:   Antwoord:  

Wet Markt en Overheid – Wilhelminalaan (20/58)
Vraag 1:  Kan de gemeente inzicht geven in de 
verschillen tussen de maatschappelijke tarieven 
en de marktconforme tarieven

GL Het maatschappelijke tarief voor het 
verhuren van een ruimte in het 
gebouw aan de Wilhelminalaan ligt op 
120 euro per m2 per jaar. De huidige 
partijen die gebruik maken van het 
gebouw (Jeugdplein en Kind & Co) 
huurden al enige jaren van het 
schoolbestuur voor 90 euro per m2 per 
jaar. Er is verder geen onderzoek 
geweest naar wat het marktconforme 
tarief in zou houden, want dit is naar 
verwachting aanzienlijk hoger.

Vraag 2:  Welke partijen hebben op dit moment 
interesse?

GL De huidige huurders, Kind & Co en het 
Jeugdplein, willen graag in het pand 
blijven en hun werkzaamheden 
voortzetten. Daarnaast zijn er een 
aantal partijen geweest die interesse 
hebben getoond; Coherente 
(jeugdwerk), naaiatelier, stichting 
Wolfgerus, twee yoga/pilates 
instructeurs, bootcamp instructeur, 
kinderopvangorganisatie, 
huiswerkbegeleider, fotostudio, 
schoonmaakspecialiste en een 
optometrist. 

Vraag 3:  In welke staat is de school op dit 
moment?  Is verduurzaming nodig en/of 
mogelijk op de korte termijn

GL Het gebouw verkeert in een veilige en 
verhuurbare staat. Het beheer en 
onderhoud is ondergebracht bij Duo+, 
waarbij de opdracht is om het gebouw 
plus het schoolplein en de omheining 
veilig en volgens huidige wet- en 
regelgeving te onderhouden. Hier is 
ongeveer 70.000 euro per jaar voor 
nodig. Het is niet noodzakelijk om op 
korte termijn 
verduurzamingsmaatregelen toe te 
passen en deze zijn ook niet 
opgenomen in de meerjarenplanning.  

Vraag 4:  Zover wij weten is het gebouw 
momenteel ook in gebruik door Kinderrijk:

a: Wat gaat er gebeuren met deze organisatie als 
we dit besluit hebben genomen?

GL De benedenverdieping werd door het 
schoolbestuur verhuurd aan het 
Jeugdplein en Kind&Co, waarbij beide 
partijen maatschappelijke tarieven 
betaalden. Beide huurders hebben 
aangegeven te willen blijven, maar 
geen (flinke) huurverhoging op te 



b:Wat voor type contract hebben zij?

C:Welke (soort) tarieven betalen zij? 

kunnen brengen. Vanwege de korte 
verhuurperiode (tot 1 januari 2023) 
heeft de gemeente ook de intentie om 
de huidige huurders te laten blijven 
zitten. Op het moment dat dit besluit 
genomen wordt, is het voor o.a. het 
Jeugdplein financieel haalbaar om te 
blijven zitten. De huurovereenkomsten 
zullen lopen tot 1 januari 2023, waarbij 
er geen optie is tot stilzwijgend 
verlengen.  

Vraag 5:  Wat zijn de criteria voor het 
aanmerken als algemeen belang?   

D66 Om in aanmerking te komen voor het 
algemeen belang dien je de volgende 
zaken te motiveren:
-Is er een algemeen belang dat 
ingrijpen door de gemeente 
rechtvaardigt (is er sprake van 
marktfalen?)?
-Wat is de hoogte van de integrale 
kostprijs, waarom kan deze niet 
worden gehanteerd en welke prijs is 
dan wel gerechtvaardigd?
-Wat zijn de gevolgen voor de overige 
belanghebbenden en waarom zijn 
deze gevolgen gerechtvaardigd   

Vraag 6:  Wat zijn de financiële consequenties? 
Kunnen we het onderhoud van het pand nog 
betalen uit de huur?   

D66 Het doel is om het gebouw 
kostendekkend te verhuren. Een 
aantal maatschappelijke partijen die 
interesse hebben getoond in het 
gebouw, hebben al aangegeven de 90 
euro per m2 per jaar niet te kunnen 
betalen (lokalen zijn ongeveer 55m2). 
Vooralsnog is het nog niet gelukt om 
het gebouw kostendekkend te 
verhuren. Dit blijft wel het 
uitgangspunt.  

Vraag 7:  Verloopt de verhuur via een 
makelaar?  

D66 Nee, we verhuren het gebouw als 
gemeente zelf. 

Vraag 8:  Wat zijn de plannen met het pand na 
2023? 

D66 De gemeente is op dit moment bezig 
met een onderzoek naar de 
mogelijkheid om 2 scholen onder 1 dak 
te realiseren op locatie Bindelwijk. 
Mocht er op locatie Bindelwijk 
daadwerkelijk nieuwbouw 
plaatsvinden, dan dient dit pand als 
uitwijklocatie voor de huidige huurders 
van de Bindelwijk (OBA, fysiotherapie, 
Muziekschool, GGD Amsterdam, 
kinderopvang, etc.). 

Vraag9: Klopt het dat de gemeente ooit het 
besluit genomen heeft om geen vastgoed te 

VVD Ouder-Amstel beschikt niet over een 
vastgoednota, waar dit soort 



bezitten - buiten de standaard gemeente 
gebouwen - en zo snel mogelijk te verkopen voor 
de juiste prijs om financiële risico's tegen te 
gaan?
Zo ja, waarom wordt van deze regel afgeweken? 

uitgangspunten vaak in zijn 
opgenomen. Vooralsnog is besloten 
het gebouw aan te houden als 
uitwijklocatie voor de huurders van de 
Bindelwijk mocht daar nieuwbouw 
plaatsvinden. Deze uitwijklocatie is van 
belang om de eventuele 
veranderingen op locatie Bindelwijk op 
te kunnen vangen en de huurders een 
plek te bieden. Er zijn nog geen 
besluiten genomen over wat er daarna 
gaat gebeuren met het gebouw.    

Vraag10: Op pagina 2 van het raadsvoorstel 
wordt gesproken over ‘verschillende 
huurders’. Deze vraag gaat hierover: 
Wie zijn deze beoogde huurders? 

VVD Coherente (jeugdwerk), naaiatelier, 
stichting Wolfgerus, twee yoga/pilatus 
instructeurs, bootcamp instructeur, 
kinderopvangorganisatie, 
huiswerkbegeleider, fotograaf, 
schoonmaakspecialiste en een 
optometrist.

Vraag11: Wat zijn de activiteiten van 
deze beoogde huurders?

VVD Zie vraag 10.

Vraag12: Wat is de huidige bestemming en 
passen de activiteiten van de beoogde 
huurders in de huidige bestemming? 

VVD Het gebouw heeft een 
maatschappelijke bestemming. De 
beoogde activiteiten zijn ook van 
maatschappelijke aard. 

Vraag13: Bestaat de kans dat de buurt meer 
overlast (geluid, parkeren, etc.) gaat krijgen door 
deze nieuwe beoogde huurders? 

VVD De direct omwonenden hebben 
onlangs een brief ontvangen met de 
intenties voor het gebouw. We 
verwachten niet dat de buurt meer 
overlast gaat krijgen door beoogde 
nieuwe huurders dan toen de school er 
nog zat. 

Vraag14: Hoeveel beoogde huurders zijn het? VVD Er zijn 11 verschillende partijen 
geweest met interesse in een ruimte in 
het pand.

Vraag15: Zijn er ook gesprekken geweest met 
geïnteresseerde commerciële huurders? 

VVD Sinds het terug is in eigendom van de 
gemeente heeft zij de insteek deze te 
verhuren aan partijen met activiteiten 
op het gebied van welzijn en zorg, 
volksgezondheid, cultuur, religie, 
onderwijs, verenigingsleven, 
opvoeding, kinderopvang, openbaar 
bestuur en andere openbare en sociale 
voorzieningen. Er zijn wel commerciële 
partijen geweest met interesse voor de 
huur van een lokaal, maar deze zijn op 
de hoogte gesteld van bovenstaande 
richtlijnen. 

Vraag16: Kunt u concreet aangeven wat het 
verschil is in euros tussen 
de marktconforme huurprijs en het 

VVD Zie vraag 1. Er is geen zicht op 
concrete derving voor de gemeente als 
er geen marktconforme huurprijs 



maatschappelijke tarief? Bijvoorbeeld per m2 
(vierkante meter)? Wat zou dan de derving voor 
de gemeente zijn als de huurders een 
marktconforme huurprijs betalen? 

wordt gevraagd. Wel is duidelijk dat de 
huidige en beoogde huurders niet met 
een marktconforme huur kunnen c.q. 
zullen instemmen.

Vraag17: Over hoeveel verhuurbare m2 
(vierkante meters) in totaal gaat het in dit 
voorstel? 

VVD Op de begane grond zijn twee lokalen 
van 55m2 (Jeugdplein) en twee lokalen 
van 55 m2) voor Kind & Co. Daarnaast 
nog een gymzaal van 100m2. Op de 
bovenverdieping zijn er in totaal zes 
lokalen van 55m2. 

Vraag18: Is het mogelijk dat een deel van het 
gebouw wordt verhuurd tegen maatschappelijke 
tarieven en een deel tegen commerciële 
tarieven? 

VVD Dit is een mogelijkheid. 

Vraag19: Is voldoende geborgd dat de huurders 
na afloop van de huurperiode het gebouw op 
eerste verzoek verlaten, ook na een eventuele 
verlenging van de eerste 
huurtermijn (aangezien de kans groot is dat bij 
nieuwbouw van Het Kofschip het gebouw weer 
nodig zal zijn als tijdelijke huisvesting Het 
Kofschip (dan wel gebruikers Bindelwijk))? 

VVD De overeenkomsten lopen van 1 
september 2021 tot 1 januari 2023. Er 
is geen mogelijkheid tot stilzwijgend 
verlengen. Er is een artikel opgenomen 
dat de verhuurder 6 maanden voor het 
aflopen van de overeenkomst contact 
opneemt met de huurder om te 
bespreken wat de mogelijkheden zijn 
na 1 januari 2023. 

 
 


