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Fractie van Gemeentebelangen 
Mariëlla van Kranenburg 
  
   
 

ALG 51 
 

beantwoording  
 
O.00000143 
uitgaand 

Domein : Bestuur Ons kenmerk : 19uit02380 
Team : Directie Zaaknummer : BB19.00353 
Contactpersoon : Thecla Engelsbel Uw brief van : 19 juni 2019 
Telefoonnummer : 088 909 7038 Uw kenmerk :  
Bijlage(n) : - Verzenddatum : 3 juli 2019 
      
   
Onderwerp : Schriftelijke vragen gemeentelijke vastgoed 

 
 
Geachte mevrouw Van Kranenburg, 
 
Op 19 juni 2019 heeft u onderstaande schriftelijke vragen bij ons college ingediend. 
 

1. Is dit inderdaad gezamenlijk ontwikkeld? En wat hield deze systematiek in? 
2. Is deze gezamenlijk ontwikkelde systematiek consequent toegepast bij alle verkopen 

van gemeentelijk vastgoed? 
 

 
Antwoord 
In de raadsvergadering van 20 juni jl. heeft de raad unaniem ingestemd met de 
mondelinge beantwoording van deze en nog andere vragen. Op 26 juni 2019 heeft u via 
de griffie aangegeven te verwachten dat ons college deze vragen alsnog schriftelijk 
beantwoordt. 
 
Wij wijzen dit verzoek af en verwijzen u voor het antwoord op de vragen naar de opname 
van de raadsvergadering van 20 juni 2019.  
In de raadsvergadering van 20 juni 2019 heeft ons college uw raad toegezegd BING te 
benaderen voor een onderzoek over de verkoop van vastgoed. U heeft als 
fractievoorzitter van de enige oppositiepartij zitting in de begeleidingsgroep die input 
levert voor de opdrachtverstrekking. In dit onderzoek worden de door u gestelde vragen 
door een externe meegenomen en getoetst.  
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Tot slot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Thecla Engelsbel, bestuursadviseur van 
het team Directie via telefoonnummer 088 909 7038. Wilt u bij correspondentie het kenmerk 
19uit02380 vermelden? 
 

Met vriendelijke groet, 
namens burgemeester en wethouders van Bergen, 

 

 
mr. M.N. Schroor  drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
1  
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Schriftelijke vragen  
ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  

 
 
Fractie      :    Gemeentebelangen 
 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 
Datum 19 juni 2019 

Onderwerp Gemeentelijk vastgoed 

Toelichting Wethouder Valkering heeft gesteld dat vier NVM makelaars een 
gezamenlijke rekensystematiek zouden ontwikkelen. 
 
 

Vragen 1. Is dit inderdaad gezamenlijk ontwikkeld? En wat hield deze 
systematiek in? 

 
2. Is deze gezamenlijk ontwikkelde systematiek consequent 

toegepast bij alle verkopen van gemeentelijk vastgoed? 
Naam en ondertekening 
 
 

Fractievoorzitter Gemeentebelangen 
Mariëlla van Kranenburg 
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