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Van 

Aan 

Datum B&W vergadering 

Zaaknummer 

Vertrouwelijkheid 

Portefeuillehouder 

Onderwerp 

Het college van burgemeester en wethouders 

De gemeenteraad 

28 juni 2016 

79454 

Openbaar 

De heer drs. C.H. Boland, wethouder 

rol makelaar in het participatieproces afstoten gemeentehuizen 

Muiden en Naarden 

 

 

1. Kennisnemen van 

Nadere toelichting betreffende de rol van de makelaar in het participatieproces afstoten 

gemeentehuizen 

 

2. Inleiding 

In de voorliggende stukken, PIDs en bijbehorend participatieplan, staat de rol van de makelaar 

omschreven, een rol als procesbegeleider.  

PIDs en Participatieplan kort samengevat: Het hele proces in de zoektocht naar een 

kopende/ontwikkelende partij voor de gemeentehuizen zal plaatsvinden binnen de door gemeente 

gestelde kaders. Het advies van een burgerplatform wordt betrokken bij de uiteindelijke keuze. De 

makelaar begeleidt dit verkoopproces, door zijn expertise in te zetten op diverse momenten en 

wijzen. 

 

3. Kernboodschap 

Fase 1:Met het burgerplatform wordt gesproken over plannen en voorstellen welke in hun beleving 

passen in de meegegeven kaders. Omdat dit platform de kennis en kunde van de omgeving 

vertegenwoordigd kunnen zij hun gevoelens t.a.v. wat past binnen de kaders meegeven. De 

makelaar kan in deze fase zijn kennis en kunde naar voren brengen over de haalbaarheid van de 

plannen en voorstellen op de locatie. Op deze wijze begeleidt hij dan het proces om te komen wat 

het best passend en haalbaar is binnen de kaders. De regie ligt in deze fase bij de gemeente. 

 

Fase 2:Na verkregen helderheid gaat de makelaar in de markt opzoek. Hij begeleidt dan het proces 

van verkopen. Hij zoekt partijen en brengt ze naar voren bij de gemeente. De gemeente beoordeelt 

de passendheid van de plannen binnen de kaders. Het burgerplatform krijgt de gelegenheid om 

een advies uit te brengen in deze fase. 

 

4. Consequenties 

Toelichting op de rol van de makelaar in het participatieplan : 

 

In het selectieproces naar een makelaar kwam nadrukkelijk naar boven dat zij allen de zoektocht 

naar een ontwikkelende partij in de markt pas willen starten nadat het werk door de gemeente 

m.b.t. de kaders is voltooid, fase 1. Pas als dat helder is, is de tijd rijp om met de zoektocht te 

starten.  Dit is conform de werkwijze die de gemeente voor ogen heeft. 

 

Echter de rol van de makelaar in fase 1 bracht verschillen tussen de makelaars aan het licht, die 

meedoen in het proces selectie makelaar. De ene partij wilde pas aan het werk als de gemeente 

fase 1 heeft afgerond, de andere partij wilde nadrukkelijk aanwezig zijn in fase 1. Met als reden dat 

zij een advies kunnen geven over plannen en voorstellen die op tafel komen binnen de gestelde 
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kaders. Zij hebben de kennis en kunde in huis om aan te geven of voorstellen al dan niet tot een 

succes zouden kunnen leiden op de plek waar zij bedoeld zijn.  

 

NB: De voorlopige gunning heeft de partij opgeleverd die tijdens dit proces zijn rol als 

deskundige/adviseur gaat inzetten.  

 

Fase 1 van het project gaat over de start, het definiëren van de uitgangspunten.  

Het college heeft de eerder door haar vastgestelde kaders ter vaststelling aan uw raad 

aangeboden. 

De kaders zijn ruim omschreven en er is de ruimte om, als zich een plan voordoet dat niet helemaal 

past binnen de kaders maar voldoende aanleiding geeft dit verder uit te werken, dit op te gaan 

pakken.  

In het participatieplan is nadrukkelijk ruimte geschapen voor het burgerplatform. Zij worden na 

vaststelling van de kaders en het participatieplan door de raad in stelling gebracht. 

De samenstelling van de beide platforms dient zorgvuldig plaats te vinden. 

Hier voor is reeds een deskundige geconsulteerd. De offerte is ingediend. De kosten kunnen t.l.v. 

de uiteindelijke verkoopprijs worden gebracht. 

 

Het burgerplatform gaat een gesprek aan met de geselecteerde makelaar alvorens deze in de 

markt op zoek gaat. Dit vormt allemaal onderdeel van de eerste fase. Zoals hierboven reeds is 

aangegeven is dit ook de nadrukkelijke wens van de makelaar die naar voren is gekomen in de 

voorlopige gunning.  

De hele uitvoering van deze fase ligt in handen bij de gemeente. Dit is ook zo opgenomen in het 

participatieplan. 

 

Met de makelaar zal na definitieve gunning een contract worden afgesloten waarin de afspraken 

worden vastgelegd. De omgang met het burgerplatform zal een van die afspraken zijn. 

 

Fase 2 de makelaar gaat in de markt op zoek naar een ontwikkelende/kopende  partij.  

Met de uiteindelijk in fase 2 geselecteerde ontwikkelaar wordt een samenwerkingsovereenkomst 

afgesloten door de gemeente. Ook hierin zal de burgerparticipatie, zoals in het participatieplan 

beschreven, worden vastgelegd.  

 

5. Communicatie 

Omwonenden en andere belanghebbenden zullen op de hoogte worden gebracht van de genomen 

besluiten van de raad en selectie makelaar. Er zullen acties worden opgestart in samenwerking met 

de deskundige om zorgvuldig samengestelde burgerplatforms  te gaan vormen. 

 

6. Vervolg 

Na vaststelling van de PIDs en participatieplan zal de voorlopige gunning van de makelaars worden 

omgezet in een definitieve gunning en kunnen de gesprekken met de burgerplatforms  voorbereid 

en ingepland gaan worden. Uiteraard wordt rekening gehouden met de vakantieperiode.  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Gooise Meren, 
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D.J. van Huizen 
Gemeentesecretaris 

 

 

Mevrouw A. van Vliet-Kuiper 
Burgemeester 

 


