
 

“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  23 december 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  H.J. Scholten 

Voor informatie:  Frank Dorenbusch (Ontwikkeling) 

Onderwerp:  Informatie over acties t.b.v. verkopen Zenkeldamshoek 

 

1. Aanleiding 

Vanuit de gemeenteraad is gevraagd om spoedig de verkoop van kavels op Zenkeldamshoek 

ter hand te nemen. Deze memo informeert u over de stand van zaken. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Werkzaamheden directie 

De twee directeuren zijn elk één dag per week inzetbaar voor Zenkeldamshoek. De directie 

heeft zich aanvankelijk bezig moeten houden met de afwikkeling van het raadsbesluit rond de 

herfinanciering van Ontwikkelingsmaatschappij Zenkeldamshoek. Binnen de Beheer BV en de 

Commanditaire Vennootschap vergde dat de nodige besluiten die bovendien notarieel 

afgewikkeld dienden te worden.  

Daarnaast diende de aanleg van de asfaltdeklaag op de Dammaten/Klavermaten voorbereid te 

worden. Dat vergde onderhandelingen met Arcadis om een zo gunstig mogelijke prijs te 

bedingen. Bovendien bleek er over twee delen van de weg veel onduidelijkheid te bestaan 

over het eigenaarschap en de afspraken daaromtrent met andere partijen. Toen er een 

opdracht aan Arcadis kon worden gegeven, bleek de planning van Arcadis te voorzien tot het 

draaien van asfalt in de laatste week van november. Daarmee was er voor de gemeente 

onvoldoende zekerheid over een goede kwaliteit. Daarna is besloten de weg na de winter, 

uiterlijk 1 mei 2015, te asfalteren. 

Tussendoor zijn er diverse zaken in de sfeer van het beheer van de gronden van OMZ door de 

directie afgewikkeld. BNG/GO had aanvankelijk een ingehuurde ZZP’er afgevaardigd als 

directeur, maar heeft deze in april vervangen door een eigen kracht die ook een aantal andere 

exploitaties bij BNG/GO onder zijn hoede heeft.  
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Verkopen 

Er is een handvol belangstellenden waarmee de directie om tafel heeft gezeten. In een enkel 

geval heeft dit geleid tot een optieovereenkomst, waar uiteindelijk geen gebruik van is 

gemaakt. Enkele contacten lopen nog, maar concreet uitzicht op verkoop is er op dit moment 

niet. Dit ondanks het feit dat ook biedingen zijn gedaan die afwijken van de standaard 

verkoopovereenkomsten.  

Van enkele regionaal werkende makelaars heeft de directie begrepen dat dit het beeld in 

geheel Twente is. De economische crisis biedt weinig bedrijven perspectief tot groei en 

bankkrediet is moeilijker te verkrijgen dan voor de crisis. Bovendien ligt de grootste 

concurrentie voor bedrijfskavels bij leegstaande gebouwen. Deze bieden ondernemers veel 

goedkopere oplossingen dan nieuwbouw.  

 

Verkoopstrategie 

De directie werkt op dit moment aan de opdracht uit de Allonge om een verkoopmanager aan 

te stellen. Ze heeft daartoe een verkoopstrategie laten opstellen die door de aandeelhouders 

van OMZ eind oktober besproken is. Het idee is om een persoon die lokaal en/of regionaal 

bekend is, een flink netwerk en commercieel talent heeft aan het hoofd te stellen van een 

verkoopteam waar ook regionale makelaars, bancaire adviseurs, de directie en ook het 

gemeentelijk ondernemersloket een rol in spelen. Op dit moment wordt met diverse kandidaten 

voor de functie van verkoopmanager gesproken. Zodra de directie een verkoopmanager 

gekozen heeft, wil zij met deze verkoopmanager en andere betrokkenen om tafel om tot 

overeenstemming te komen over de te ondernemen verkoopacties en ieders rol daarin. 

Daarna is het voor de directie het moment om met de verkoopmanager de publiciteit te zoeken 

om bedrijventerrein Zenkeldamshoek opnieuw op de kaart te zetten. Dat publiciteitsmoment 

dient gevolgd te worden door een aantal aangekondigde acties. Daartoe behoren in ieder 

geval het werken aan digitale en fysieke PR voor Zenkeldamshoek.  

Met een verkoopmanager wil de directie een meer actieve en meer kansrijke strategie volgen 

dan wat met alleen een makelaar bereikt kan worden. De directie hoopt in januari met de 

verkoopmanager de publicitaire aftrap te kunnen doen. 

3. Conclusie 

De aanstelling van een verkoopmanager laat door de geschetste omstandigheden langer op 

zich wachten dan verwacht. Maar met een verkoopmanager en de nodige PR;acties wil de 

directie hier begin 2015 wel een flinke impuls aan geven. 


