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Rekenkameronderzoek over de verkoop van "Tafelzilver" van gemeente Schagen 

 

 

 

Publiekssamenvatting 
De Rekenkamercommissie Schagen heeft een onderzoek uitgevoerd naar de verkoop van 

snippergroen en van gebouwen en gronden in het bezit van de gemeente, ook wel genoemd de 

verkoop van tafelzilver. 

 

Gevraagd besluit 
In de rapportage “Onderzoek verkoop tafelzilver” staan onderstaande aanbevelingen van de 

Rekenkamercommissie Schagen. Het advies is deze over te nemen en onder de aandacht van het 

college van burgemeester en wethouders te brengen: 

 

a. Creëer meer overzicht in de vastgoedportefeuille; 

b. Zorg voor frequente monitoring bij het uitvoeren van een doelstelling 

c. Stel de belangrijkste werkprocessen vast.  

 

Belang 
De Rekenkamercommissie is door de gemeenteraad van Schagen ingesteld om doelmatigheid, 

doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur te 

onderzoeken. 

 

Openbaarheid Rapport 
Het  rapport “Onderzoek verkoop tafelzilver” heeft twee versies. Een openbare en een niet-openbare 

versie. Uw raad kan beide versies raadplegen. Er is gekozen voor een niet-openbare versie omdat 

daarin informatie staat uit privaatrechtelijke taxatierapporten over enkele gemeentelijke panden. Het 

openbaar maken van deze taxatierapporten kan het veiligstellen van (toekomstige) financiële en 

economische belangen van de gemeente Schagen schaden. Deze keuze is gemaakt na overleg met 

de ambtelijke directie van de gemeentelijke organisatie. 

 

Centrale onderzoeksvraag 
De rekenkamercommissie wil inzicht verschaffen in de financiële resultaten van de verkoop 

van het tafelzilver in de jaren 2013 t/m 2017 en het proces waarmee deze financiële resultaten tot 

stand kwamen. De hoofdvraag voor dit onderzoek luidt als volgt: 

 

Wat zijn de financiële resultaten van de verkoop van “tafelzilver” in de jaren 2013 tot en met 2017 en 

hoe ziet het proces eruit waarmee deze tot stand kwamen.  

 

De nadere uitwerking van de onderzoeksvraag en deelvragen zijn terug te vinden in het 

onderzoeksrapport. 

 

Aanbiedingsnota raad 
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Conclusies 

Naast de eerder genoemde aanbevelingen staan in de rapportage de volgende conclusies: 

1. De doelstelling tafelzilver wordt naar verwachting behaald; 

2. Er is geen duidelijke strategie vastgesteld voor de realisatie van de doelstelling tafelzilver; 

3. Er zijn weinig vastgestelde procedures rondom de verkoop van gebouwen; 

4. De gemeente tracht gedurende de onderzoeksperiode lering te trekken uit de commotie die 

zich in verkoopprocessen heeft voorgedaan; 

5. Uit de analyse van het proces blijkt dat college en raad bij de onderzochte casussen hebben 

gehandeld binnen de wettelijke bevoegdheden; 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

De ambtelijk secretaris.      De voorzitter, 

 

 

Mevrouw M. Teijema      Mr. Dr. Drs. P.J.J. van der Kruit 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 

Rapportage “Onderzoek verkoop tafelzilver”  


