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   Dé lokale partij voor héél Schagen 

 

Motie vervreemding onroerende zaken 

Voorstel Agenda nummer:  20 Moties vreemd aan de orde van de dag 

Onderwerp:  Voorstel tot aanpassing financiële verordening t.b.v. vervreemding 

onroerende zaken. 

 

De raad van de gemeente Schagen in vergadering bijeen 9 mei 2017, 

Constaterende dat:  

 Het college zelfstandig mag beslissen, om onroerende zaken te vervreemden, waarbij de Raad 
soms wensen en bedenken ter kennis van het college mag brengen, maar dat het college dit niet 
hoeft over te nemen. 

 
Overwegende dat: 

 Het bij verkoop van onroerende zaken gaat om maatschappelijk geld. Wensen, bedenkingen, 
afwegingen en besluitvorming, moeten transparant en openbaar kenbaar gemaakt worden. Het 
college en de Raad, moeten vanwege de publieke functie en maatschappelijke effecten, bij dit soort 
besluiten te allen tijde besluitvorming kunnen uitleggen aan de inwoners.  

 Hoe het college en Raad met elkaar omgaan op het gebied van financiële onderwerpen, dat is 
geregeld in de Gemeentewet en andere Rijksbesluiten. Dit zijn echter algemeen geformuleerde 
regelingen, waardoor aanvullend lokaal maatwerk nodig is. Voor deze aanvullende regels - die de 
Raad zelf moet vaststellen - bestaat de financiële verordening. 

 Door kaders te stellen in de financiële verordening kunnen Raad en college aanvullende afspraken 
maken over het begrotingsproces, de invulling van het budgetrecht van de Raad en de 
verantwoording daarover. De Raad krijgt hiermee beter zicht en vat op de besteding van het geld. 

 Omdat er nu niets concreets over vervreemding onroerende zaken is opgenomen in de financiële 
verordening, dus niets aanvullends bovenop de Gemeentewet, ligt de bevoegdheid bij het college. 
 
Geeft het college opdracht:  

 
I. Om voor augustus 2017 te komen met een voorstel tot aanpassing van de financiële verordening. In 

dit voorstel worden kaders gesteld, in de financiële verordening, waarbij het college bij het 
uitoefenen van haar privaatrechtelijke bevoegdheden daar waar het gaat om gemeentelijk vastgoed 
c.q. gemeentelijke gronden boven een bedrag van € 200.000, uitvoering geeft aan de wens van de 
meerderheid van de Raad.  
 

 
En gaat over tot de orde van de dag.  
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