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Openbare Notulen van de besloten vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, 
gehouden in het stadhuis in Naarden op woensdag 29 maart 2017 
 

 
Aanwezig: H.J.J. Luijten, mevrouw M. Potjer-Scholten, J. Duyts, M.J.R. Marshall, H.M. Bellaart, 

R.B.F. Niehe – tot 23.40 uur (VVD), M. Balzar, M.T. Fambach, N. Kooij, S.G. Bruins 
(D66), L.J.F. Zweers, A. Mastenbroek, mevrouw N.J.C. van Tilburg, J.A.I. de Lange, H.J. 
de Hollander (CDA), F. Winnubst, L.Hj. Voskuil, mevrouw M. de Wit (PvdA), J.P. 
Portengen, mevrouw B. Boudewijnse – tot 23.30 uur, F. Vos (GroenLinks), J. 
Kwekkeboom (GOP), A.F. Haije, A. van der Schaaf (50PLUS), R.M.M. Sweijen en J.J.M. 
van Wees (GGM), J.J. Kruijt (Fractie Kruijt), A.E.P. Vlaanderen (Fractie Vlaanderen) 

 
Afwezig: De heer J.G.L. de Haan (D66), de heer K.P.J. Wiss (PvdA), mevrouw M.C.G. Munneke-

Smeets (HvBNM) 
 

Voorzitter: De heer H.M.W. ter Heegde 
 
Wethouders: Mevrouw M.A.H. van Meerten-Kok, mevrouw M. Sanderse, , de heer H. Boland, de 

heer J. Franx  
 
Afwezig college: de heer G. Struik 
 
Griffier:  Mevrouw M.G. Knibbe 
 
 Verslag: Mevrouw K. Daalhuizen 

 
1. Opening en vaststelling agenda (besloten) raad 
De voorzitter opent de vergadering om 23.10 uur, verwelkomt alle aanwezigen en stelt gezien de te 
bespreken onderwerpen voor om met gesloten deuren te vergaderen. De raad besluit vervolgens om 
inderdaad met gesloten deuren te vergaderen. 
 
De heer Voskuil (PvdA) vraagt of mocht aan het einde van de vergadering blijken dat er toch openbaar 
vergaderd had kunnen worden de notulen dan openbaar kunnen zijn.  
 
De voorzitter zegt dat dit aan het einde van de vergadering bepaald kan worden.  
 
2. Aankoop schoolkavel de Krijgsman en vaststellen voorbereidingskrediet IKC Muiden 

(278214) 
De voorzitter geeft het woord aan wethouder Boland om een kleine inleiding te geven.  
 
Wethouder Boland zegt dat er in de vorige vergadering gesproken is over de problematiek rondom de 
btw. Om tegemoet te komen aan de twijfels die toen door de raad zijn geuit liggen er nu twee stukken 
voor. Wat de aankoop van de schoolkavel betreft is er een advies van Deloitte verstrekt. Deloitte zegt dat 
er niets ongeoorloofds gebeurt en de inspecteur bevoegd voor KNSF de enige is die hierover kan 
oordelen. Daarnaast is er zojuist een vertrouwelijke notitie uitgedeeld waarin nog eens staat uitgelegd op 
basis van welke artikelen de medewerking aan de fiscale constructie niet onthouden kan worden en dat 
partijen hebben afgesproken elkaar de ruimte te geven de meest gunstige fiscale structuur te kiezen.  
 
De heer Vlaanderen (FV) ziet op de website van de Belastingdienst staan dat over de levering van een 
bouwterrein altijd btw betaald wordt. Een bouwterrein is onbebouwde grond dat bestemd is om 
bebouwd te worden met één of meer gebouwen. Het bestemmen van onbebouwde grond blijkt uit 
verschillende objectieve gegevens. Op het moment dat een bouwterrein verkocht wordt waar bomen zijn 
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verwijderd, zanddepots zijn aangelegd en kosten voor een architect zijn gemaakt dan kan je niet meer 
zeggen dat het hier gaat om ongerepte natuur. Het is dus volstrekt duidelijk dat er mee wordt gewerkt 
aan iets wat tegen de bedoeling van de wetgever is. Als de raadsleden de belastinginspecteur zouden 
bellen en hiernaar vragen dan zouden zij aansprakelijk kunnen worden gesteld omdat de gemeente niet 
gerechtigd is om de inspecteur te benaderen. Als het een geoorloofde constructie zou zijn dan zou 
niemand er bezwaar tegen moeten hebben dat er informatie wordt gevraagd.  
 
Wethouder Boland gaat af op het advies van een onafhankelijk, gerenommeerd bureau zoals Deloitte die 
naar al de aspecten van deze specifieke casus heeft gekeken. Of het zand een tijdelijke depot betreft of 
ophogen van bouwgrond is inderdaad een discussiepunt.  
 
De heer Vlaanderen (FV) zegt dat het fiscale fraude is en de gemeente hier niet actief aan mee zou 
moeten werken.  
 
Wethouder Boland geeft aan dat de gemeente niet actief handelt, omdat de gemeente dat niet mag. De 
verkopende partij bepaalt of er wel of niet btw wordt afgedragen en die keuze wordt door de inspecteur 
van die partij beoordeeld.  
 
De heer Vlaanderen (FV) wijst op de brief van 22 december 2016 waaronder de handtekening van de 
waarnemend burgemeester van Gooise Meren staat waarin toestemming wordt gegeven.  
 
Wethouder Boland zegt dat het in die brief niet gaat over de schoolkavel, maar over het doorgeven van 
de kavels van de bv KNSF naar de sub-bv’s. In het vertrouwelijke stuk dat zojuist uitgedeeld is staat dat 
de gemeentelijke belangen veiliggesteld mogen worden, en dan gaat het met het name over de 
hypothecaire zekerheid en het verkavelingspatroon, en als dit het geval is kan de gemeente vervolgens 
deze constructie niet weigeren. Dat is hetgeen de waarnemend burgemeester ondertekend heeft.  
 
De heer Voskuil (PvdA) vindt dat de brief van Deloitte nog wel wat vraagtekens oproept. Een ding is de 
reden waarom er explosieven worden geruimd. Uit het rapport over de explosievenruiming staat dat dit 
nodig is omdat er grondpenetrerende werkzaamheden gaan plaatsvinden en dat is iets anders dan dat 
het voor de veiligheid zou zijn. Een ander punt is het tijdelijke zanddepot. Deze tijdelijkheid is vervallen 
op het moment dat het bestemmingsplan onherroepelijk werd. Het blijft dus onzeker of de gemeente op 
de juiste manier handelt. Als overheid heb je de morele plicht om elke twijfel weg te nemen, omdat het 
hier om gemeenschapsgeld gaat. KNSF zou dus gevraagd moeten worden om goedkeuring hierover te 
vragen aan de fiscus.  
 
Wethouder Boland zegt dat het klopt dat er discussie mogelijk is over bepaalde punten. Deloitte heeft 
aangegeven dat er gekeken wordt naar dergelijke constructies omdat hier landelijk gezien twijfel over is. 
De gemeente heeft hier echter geen rol in. KNSF gaat dit op enig moment voorleggen aan de inspecteur 
omdat deze de boeken in zal willen zien, dus hier zal dan ook duidelijkheid over komen.  
 
De heer Voskuil (PvdA) wil dat dit vooraf gebeurt en niet achteraf, omdat je als overheid hierin extra 
behoedzaamheid dient te hebben.  
 
Wethouder Boland geeft aan dat dit in tegenspraak is met de VOK waarin is afgesproken dat partijen 
elkaar de ruimte geven om de fiscaal meest gunstige structuur te kiezen.  
 
De heer Voskuil (PvdA) vraagt of dat ook geldt voor iets wat misschien niet wettig is.  
 
Wethouder Boland antwoordt dat de gemeente niet actief meewerkt aan dit proces. Het is een keuze 
van de verkoper van de grond. In het door de gemeente ingewonnen advies staat dat dit niet 
ongeoorloofd is. Op dat moment heeft de gemeente niet de positie om een inspecteur te vragen dit van 
tevoren te beoordelen.  
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De heer Voskuil (PvdA) wil niet dat de gemeente dat doet, maar dat de gemeente dit als partij in de 
koopovereenkomst vraagt aan KNSF om te doen.  
 
Wethouder Boland geeft aan dat op het moment dat de belastinginspecteur zegt dat er wel btw betaald 
moet worden, de gemeente dit gewoon zal doen. De gemeente doet dus niets illegaals.  
 
De heer Vlaanderen (FV) is het hier niet mee eens. Ter voorkoming van frauduleus handelen moet de 
gemeente zelf actie ondernemen.  
 
De heer Duyts (VVD) vraagt hierop wat het doel is van de bespreking, aangezien het vertrouwelijke stuk 
net uitgereikt is en er niet voldoende tijd is geweest om dit te lezen.  
 
Wethouder Boland zegt dat de raad de behoefte had om in beslotenheid verdere vragen te stellen over 
de schoolkavel. Gezien de bespreking in de vorige besloten vergadering zijn de vertrouwelijke stukken nu 
extra ter informatie uitgedeeld.  
 
De heer Duyts (VVD) vraagt of het nog steeds zo is dat ook als de btw achteraf wel betaald moet worden 
het aankopen van de schoolkavel op de Krijgsman goedkoper is dan op Bredius.  
 
Wethouder Boland antwoordt dat dit dan nog steeds zo is.  
 
De heer Vlaanderen (FV) vraagt tot wanneer er nog de mogelijkheid is om te ontbinden.  
 
De heer Zeegers, projectleider van project De Krijgsman, zegt dat dit in principe tot 1 april is, maar deze 
periode nog met drie maanden kan worden verlengd.  
 
De heer Vlaanderen (FV) waardeert het dat het college zo open is, maar op het moment dat de raad 
definitief akkoord gaat dan is hij medeplichtig aan een strafbaar feit en dat moet voorkomen worden. 
Het feit dat er geen advies ingewonnen mag worden geeft eigenlijk aan dat dit advies niet juist is.  
 
Wethouder Boland herhaalt dat het advies aangeeft dat de constructie niet ongeoorloofd is. Wat de 
inspecteur ook besluit, de gemeente zal conform de wet handelen.  
 
De heer Vlaanderen (FV) zegt dat een onjuiste aangifte strafbaar is.  
 
De heer Kooij (D66) geeft aan dat er op een zorgvuldige manier informatie is ingewonnen of deze 
overeenkomst ondertekend kon worden en het advies van Deloitte ook duidelijk is.  
 
De heer Voskuil (PvdA) herhaalt dat aangezien het advies van Deloitte niet overtuigend is, KNSF 
gevraagd moet worden om dit voor te leggen aan de inspecteur. De gemeente moet niet meewerken aan 
zaken waar zij het vermoeden van heeft dat deze strafbaar zijn.  
 
De heer Kooij (D66) zegt dat dit vermoeden niet uit de stukken blijkt.  
 
Wethouder Boland geeft aan dat je een ondernemer niet kunt voorschrijven hoe zijn of haar bedrijf 
gerund moet worden. De gemeente zal niet worden beticht van frauduleus handelen omdat het oordeel 
van de inspecteur uiteindelijk gevolgd zal worden.  
 
De heer Duyts (VVD) begrijpt dat als er niet wordt meegewerkt aan deze constructie er in strijd wordt 
gehandeld met de VOK.  
 
Wethouder Boland herhaalt dat in de VOK staat dat de ene partij de andere partij in alle gevallen in staat 
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moet stellen om de meest gunstige fiscale route te volgen. Als KNSF ervoor kiest om de grond zonder 
btw te verkopen en het college na het inwinnen van advies ervan overtuigd is dat dit niet onwettig is, dan 
is er geen enkele reden om dit te weigeren.  
 
De heer Duyts (VVD) vraagt wat er gebeurt als de gemeente er zelf voor kiest om de btw te betalen en of 
de VOK geschonden wordt als de gemeente wel advies aan de inspecteur vraagt over deze constructie.  
 
Wethouder Boland zegt dat het zowel in strijd is met de wet als met de VOK om de KNSF-inspecteur om 
een beoordeling te vragen. De ondernemer gaat er uiteindelijk over of de levering met of zonder btw 
wordt gedaan. Het wordt een heel bijzondere situatie als de gemeente zelf gaat vragen om de btw te 
betalen.  
 
De heer Vos (GroenLinks) vraagt waarom het risico bij de gemeente ligt als de ondernemer 
verantwoordelijk is voor de aangifte van de btw. 
 
Wethouder Boland antwoordt dat dit apart in de overeenkomst tot koop is afgesproken.  
 
De heer Kwekkeboom geeft aan dat de GOP ook bereid is om de kavel te kopen inclusief de btw, omdat 
het duidelijk is dat er een school moet komen.  
 
De heer Voskuil (PvdA) zegt dat als de raad besluit om het krediet niet te verschaffen omdat de 
constructie die eraan ten grondslag ligt niet wordt vertrouwd, de koop niet doorgaat. Dan kan er ook 
nooit sprake zijn van strijdigheid met de VOK.  
 
Wethouder Boland begrijpt dat er twijfels zijn en de besluitvorming zal dus ook later plaatsvinden zodat 
de raad zich nog in de stukken kan verdiepen. De raad kan inderdaad niet akkoord gaan met de koop van 
de grond, maar dat wordt afgeraden vanwege de kosten die ermee gepaard gaan en ook het feit dat hier 
dan geen school gerealiseerd wordt.  
 
De heer Duyts (VVD) begrijpt dat de grond dus al geleverd is.  
 
Wethouder Boland bevestigt dit, maar dat is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad.  
 
De heer Sweijen (GGM) begrijpt dat als de inspecteur niet instemt met de constructie de gemeente 
140.000 euro aan btw moet betalen.  
 
Wethouder Boland bevestigt dat dit in een aparte overeenkomst is overeengekomen.  
 
De heer Mastenbroek (CDA) vult aan dat als de inspecteur niet akkoord gaat KNSF btw-plichtig is, maar 
in de VOK de afspraak is gemaakt dat de gemeente dan de btw afdraagt.  
 
De heer De Hollander (CDA) vraagt of dit bedrag aan btw ook wordt opgenomen in de risicoparagraaf.  
 
Wethouder Boland zegt dat dit kan, maar het staat al in het voorstel genoemd.  
 
De heer Voskuil (PvdA) hoopt dat de wethouder gezien de complexiteit en de omvang van het project in 
een notitie zou willen uitwerken hoe de gemeente tijdens het bouwproject gaat monitoren dat men zich 
aan alle afspraken en normen houdt die zijn vastgelegd. 
 
Wethouder Boland geeft aan dat net als bij elk ander bouwproject aan alle gemeentelijke 
toetsingscriteria zal worden voldaan.  
 
De heer Zeegers vult aan dat er in de organisatie extra aandacht zal zijn voor dit project. Er zal toezicht 
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gehouden worden op de woningbouw en ook op het openbaar gebied.  
 
De voorzitter vraagt de raad of de aankoop van de schoolkavel geagendeerd kan worden voor de 
meningsvormende raad in de openbare raadsvergadering van 19 april.  
 
De raad stemt hiermee in.  
 
De heer Voskuil (PvdA) maakt zich wel zorgen over de overlap tussen de geheime en openbare 
informatie en vraagt hoe voorkomen kan worden dat er per ongeluk vertrouwelijke zaken worden 
gedeeld in de openbare vergadering.  
 
De voorzitter vat samen dat de zojuist uitgedeelde stukken geheim zijn en ook één besproken 
onderdeel. De discussie over de schoolkavel kan gewoon in het openbaar plaatsvinden. Dat betekent dus 
ook dat de notulen openbaar gemaakt kunnen worden. De griffie zal de raadsleden die nu niet aanwezig 
zijn ook deze instructie geven. 
 
De heer Duyts (VVD) vraagt of het feit dat de discussie over de btw-problematiek straks ook in het 
openbaar gevoerd zal worden niet het risico oplevert dat een burger naar de inspecteur stapt. 
 
Wethouder Boland zegt dat dit niet voorkomen kan worden.  
 
3. Sluiting 
De voorzitter sluit hierop de besloten raadsvergadering om 00.00 uur.  
 
Vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Gooise Meren, gehouden op  
19 april 2017 
 
 
griffier      voorzitter 

 

 

 

 

 

 

 
 
NB. Zie voor het geheime verslagdeel het afzonderlijke document (geheim). 


