
Raadsvoorstel 

  

  

Onderwerp: 

privatisering Parochiehuis Delden 

Vergadering: 15 september 2015 

Agendapunt: 

Registratienummer: 0557514 

Voorstel: 

1. Besluiten tot verkoop van het Parochiehuis, 

Langestraat 79-81 te Delden aan SBR en de 

koopsom vast te stellen op € 470.000 (kk); 

2. Aan BNG een borgstelling af te geven t.b.v. een 

lening aan SBR van maximaal € 645.982 

overeenkomstig de (standaard) voorwaarden 

van BNG.     

Argumenten 

1.1 In de deelnotitie accommodatiebeleid 2014-2017 

is het Parochiehuis in Delden aangemerkt als 

“basisvoorziening” en is het uitgangspunt opgenomen 

om waar mogelijk gemeentelijke eigendommen 

(maatschappelijk vastgoed) te privatiseren. Inmiddels 

zijn de constructieve en positieve onderhandelingen, 

gericht op de verkoop van het Parochiehuis aan 

stichting Beheer Registergoederen Stad Delden (SBR) 

per 1 januari a.s. afgerond en vertaald in dit 

raadsvoorstel. 

1.2 Wij hebben met SBR overeenstemming bereikt 

om het Parochiehuis voor € 470.000 (k.k.) aan te kopen 

van de gemeente. Voorwaarden waaronder 

privatisering gaat plaatsvinden zijn altijd het resultaat 

van gevoerde onderhandelingen met de overnemende 

partij. Daarnaast is er sprake van nog noodzakelijk uit 

te voeren groot onderhoud van de accommodatie. De 

kosten hiervan zijn in mindering gebracht op de 

aankoopsom. Beide bedragen zijn gebaseerd op een 

externe taxatie. Alle lusten en lasten van beheer, 

onderhoud en exploitatie van het Parochiehuis zijn 

vanaf moment privatisering volledig voor rekening van 

SBR. De gemeente betaalt structureel een passende 

jaarlijkse budgetsubsidie. 



1.3 Door de aankoop is er sprake van een 

verschuiving van (exploitatie)kosten. In beginsel gaan 

alle exploitatiekosten naar de stichting. Daarnaast 

vervallen door het verkoopbedrag de gemeentelijke 

kapitaallasten. Hier staat tegenover dat de stichting 

wordt geconfronteerd met kosten voor rente en 

aflossing van de lening die door haar wordt 

aangegaan. Door de verschuiving wordt de jaarlijkse 

budgetsubsidie met ingang van 2016 opgehoogd. Per 

saldo is de wijziging budgettair neutraal. Deze wordt 

verwerkt in de begroting 2016 e.v. 

2.1 Om de aankoop van het pand en de uitvoering 

van het onderhoud te kunnen financieren dient SBR 

een lening af te sluiten. De overnamekosten inclusief 

de kosten van groot onderhoud bedragen per saldo 

€ 645.982. Gelet op de hoogte van de te betalen 

rente en de doorlooptijd van de lening is de keuze 

daarbij gevallen op de Bank Nederlandse 

Gemeenten. Particuliere stichtingen kunnen daar 

terecht indien zij een algemeen (maatschappelijk) 

belang nastreven. Voorwaarde van de BNG daarbij is 

dat gemeente Hof van Twente borg staat voor 

betaling van rente en aflossing. 

2.2 Uit hoofde van de “publieke taak” kan de 

gemeenteraad besluiten tot het verstrekken van een 

borgstelling, wanneer een te realiseren voorziening, 

bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, sport of 

cultuur, het algemeen gemeentelijk belang dient en 

zonder gemeentelijke financiering niet van de grond 

komt. In ons treasurystatuut is, conform de Wet 

financiering decentrale overheden, opgenomen dat 

het verstrekken van leningen en borgstellingen in 

eerste instantie geen taak van de gemeente is. 

Aankoop van dit pand door SBR dient echter het 

algemeen gemeentelijk belang en vereist een 

gemeentelijke borgstelling. Deze situatie kan daarom 

onder de publieke taak worden geschaard. 

Risico’s 

Het risico van deze privatisering is beperkt. Enerzijds 

worden de taken en verantwoordelijkheden voor SBR 

groter. Door de ervaring van deze stichting met de 

sportaccommodaties in Delden, een aangepaste 

budgetsubsidie, de te verlenen gemeentegarantie en 

een structurele gemeentelijke monitoring worden de 

risico’s beheerst. Bovendien wordt een 

terugkoopgarantie tegen dezelfde kosten voor de 

gemeente in de koopovereenkomst opgenomen 

(verkoop regulerend beding). 

Alternatieven 

Feitelijk is er geen redelijk alternatief voorhanden. Of 

het moet zijn handhaving van de huidige 

(huur)afspraken. Er wordt dan echter niet voldaan aan 



de door de raad gestelde uitgangspunten in het 

gemeentelijke accommodatiebeleid. 

Uitvoering 

Zodra uw raad instemt met het voorliggende voorstel 

worden de afspraken geformaliseerd. Enerzijds tussen 

SBR, BNG en gemeente (lening en borgstelling) en 

anderzijds tussen SBR en gemeente 

(koopovereenkomst en subsidiebeschikking). De 

inspanningen zijn erop gericht de wijzigingen op 

1 januari 2016 in te laten gaan. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 
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(geanonimiseerd)

drs,HA.M. Nauta-van Moorsel 


