
 

 

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN 

 

 

 

INFORMATIEF 

 

  

 BRIEF VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 

  

 GROOT ONDERHOUD RIJKSMONUMENTEN SMC VIJZELSTRAAT  

  

 Aan de voorzitter van de gemeenteraad 

  

 

 Geachte voorzitter, 

 

Zorgplicht als verhuurder 

Hoewel in 2007 met M.J. de Nijs Care B.V. (hierna De Nijs) een koopovereenkomst is 

gesloten, zijn wij als gemeente ongewild nog altijd juridisch eigenaar van het 

onroerend goed Vijzelstraat 24 c.a. (SMC). Zoals bekend is de feitelijke overdracht 

ernstig vertraagd en hebben wij, mede op basis van een door uw raad genomen 

besluit, juridische stappen gezet om onze contractspositie veilig te stellen. 

Onderdeel van de gesloten overeenkomst is dat het onroerend goed, ter 

overbrugging naar de eigendomsoverdracht, tijdelijk wordt verhuurd aan De Nijs. 

Als verhuurder hebben wij de zorgplicht om het onroerend goed te onderhouden. 

Omdat langer uitstel niet mogelijk is, hebben wij besloten op korte termijn groot 

onderhoud aan de buitenkant van de twee rijksmonumenten uit te voeren. Wat de 

plannen uiteindelijk ook zullen zijn, deze twee gebouwen moeten en zullen altijd 

behouden blijven. Het groot onderhoud bestaat uit reparatie/vervanging van 

kozijnen, houtwerk, zinken goten en loodwerk plus het buitenschilderwerk. 

Inclusief het huren en neerzetten van steigers voor dit werk, bedragen de kosten € 

165.000,-- exclusief BTW, inclusief een post voor onvoorzien.  

 

Dekking van de kosten 

Vanwege de onzekerheid over de datum van overdracht is de laatste jaren er voor 

gekozen om de exploitatie van het SMC niet rechtstreeks op te nemen in de 

basisbegroting. Telkens werd bij een tussenrapportage (Voorjaarsnota en 

Najaarsnota) de exploitatie van een halfjaar, via een wijziging in de begroting 

verwerkt. Daarbij werd de begroting, zowel de inkomsten (huur) als uitgaven 

(kapitaallasten, zakelijke lasten en onderhoud), op een budgettair neutrale wijze 

aangepast. Omdat vanaf 2012 de kapitaallasten lager zijn geworden, ontstaat er uit 

de huuropbrengsten SMC 2013 en 2014 voldoende financiële ruimte om deze 

uitgave voor groot onderhoud te dekken.  

 

Op basis van een intern beleidskader is met uw raad afgesproken dat 

tussenrapportages (o.a. Voorjaarsnota) primair dienen om begrotingsaanpassingen 

te accorderen die onvermijdelijk zijn. Dat wil zeggen dat de Voorjaarsnota wordt 

gebruikt voor autonome mutaties waarbij er van een vrije beleidskeuze geen sprake 

is. Groot onderhoud aan gebouwen als verplichting van de verhuurder valt onder 



deze categorie.  

De Voorjaarsnota zal behandeld worden in de raadsvergadering van 3 juni 2014. In 

diezelfde raadsvergadering zal de jaarrekening 2013 behandeld worden. Daarbij 

zullen wij voorstellen om voor de exploitatie SMC de ontstane ruimte 

(huuropbrengst minus kosten) over te hevelen naar 2014. Budgetoverheveling 

(resultaatsbestemming) mag nimmer afbreuk doen aan een integrale afweging van 

belangen. Anders gezegd: het kan toegestaan worden als het toekomstige doel 

hetzelfde is als waar het voor bedoeld is geweest. Bij de exploitatie SMC, waar 

onderhoud uit huuropbrengsten gedekt moeten worden, is dit het geval.  

 

Uitvoering van de werkzaamheden  

Hoewel lang niet altijd uw raad vooraf wordt geïnformeerd over werkzaamheden 

welke in de stad worden uitgevoerd, hebben wij gemeend dat het goed is om dit in 

dit gevoelige dossier wel te doen. Vooruitlopende op de behandeling van de 

Voorjaarsnota / jaarrekening zouden de werkzaamheden in het voorjaar uitgevoerd 

kunnen worden.  

 

Gelegenheid voor reactie 

Hoewel de voorgestelde procedure, naar onze mening, past in de afgesproken 

spelregels met uw raad, willen wij uw raad de gelegenheid geven, indien dit 

gewenst wordt, om hierop te kunnen reageren. Eerst nadat uiterlijk op 18 maart 

2014 (vergadering raadscommissie Grondgebied) geen reactie is ontvangen, zullen 

wij voor deze werkzaamheden de noodzakelijke opdrachten verlenen.  

 

 

 Enkhuizen, 25 februari 2014 

  

 

 Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van E n k h u i z e n 

 

De  secretaris,          De  burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

(R.M. Reus)                               (J.G.A. Baas)  

 

 

 

 

 


