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Beste heer Van der Kallen,
In uw brief van 28 oktober 2016, bij ons geregistreerd 31 oktober 2016, geeft u aan dat één van uw vragen, welke
beantwoord zijn in onze brief met kenmerk U16-056489 d.d.14 oktober 2016 niet in zijn geheel beantwoord is.
Graag beantwoorden wij uw vragen als volgt.
Vragen:
De tekst uit U16-011944 wekt de indruk dat mogelijk een deel van de in het hypotheekrecht ter beschikking gestelde
gelden reeds nu opgenomen zouden kunnen zijn.
1. Wat zijn de geldtransactie(s) die hebben plaatsgevonden rond deze verkoop?
Antwoord:
De scouting heeft het pand aangekocht voor het bedrag van C 150.000 vrij op naam. Dat wil zeggen dat de gemeente per
saldo, na aftrek van de overdrachtsbelasting, notariële kosten en kadaster kosten, het bedrag van î 132.724,26 heeft
ontvangen. De betaling van C 132.724,26 hebben wij ontvangen van notariskantoor DLB, waar de transactie notarieel is
gepasseerd. Een afschrift van de ontvangen betaling is als bijlage toegevoegd aan deze brief.
Zoals reeds aangegeven in onze brief d.d. 14 oktober 2016, met kenmerk U16-056489 is de nabetaling door de scouting
geregeld in de artikelen 19 en 20 van de koopovereenkomst.

2. Is er thans sprake van een opname van gelden in het verleende hypotheekrecht?
Antwoord:
Indien de gemeente geen gebruik maakt van haar recht van terugkoop en derhalve toestemming geeft aan de scouting
om het pand aan een derde te verkopen, is de scouting verplicht een nabetaling te doen aan de gemeente. Om te
voorkomen dat de scouting niet aan de verplichting tot nabetaling kan voldoen, heeft de gemeente ter zekerheidsstelling
een eerste recht van hypotheek gevestigd. Dat betekent dat de gemeente bij niet nakoming van de verplichting haar
hypotheekrecht kan uitwinnen en het pand kan verkopen ten einde het bedrag van de nabetaling alsnog te ontvangen,
Het is dus niet zo dat de gemeente geld heeft verstrekt aan de scouting en hiervoor in ruil een hypotheekrecht heeft
gevestigd. Kortom, in de transactie met de scouting geldt het hypotheekrecht slechts als een zekerheid tot nakoming van
de nabetaling door de scouting.
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3. Zo ja, hoeveel en hoe is dat dan te rijmen met het gemeentelijke nieuwsbericht op de website?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 2. Er is geen geld verstrekt aan de scouting.

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u over deze brief nog vragen en of
opmerkingenhebben dan kunt u contact opnemen met mevrouw A.M.A. Vrijenhoek-De Vries, bereikbaar op
telefoonnummer 0164 - 277 657.
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