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Geachte wethouder Meekels, 
 
Gisteren tijdens de themasessie Vastgoed werd aangegeven dat het College op basis van artikel 160 lid 1 aanhef en 
onder e van de Gemeentewet de bevoegdheid heeft tot het aangaan van privaatrechtelijke rechtshandelingen 
waaronder vastgoedtransacties. 
 
Vorige week tijdens de raadsronde gaf u aan dat u mandaat had om het voormalige raadhuis in Geleen te verkopen. 
Ik heb u toen er op gewezen dat in geval u mandaat heeft de Raad zeggenschap en verantwoordelijkheid heeft, 
hetgeen inhoudt dat u geen onomkeerbaarheid mag veroorzaken. 
U gaf daarop aan dat de term mandaat in deze kwestie onjuist gebruikt was en dat u wettelijke bevoegdheid heeft. 
 
Op grond daarvan hebben Marcel Mastenbroek en ik enig literatuuronderzoek verricht naar wat dat inhoudt. 
 
Daarbij zijn wij gestoten op het artikel Het sluiten van overeenkomsten met en door gemeenten dat gaat over dualisme 
in relatie tot de bevoegdheid van het College genoemd in betreffende artikel 160 van de gemeentewet. 
 
Daarom dat ik gisterenavond de vraag stelde of de ambtenaren ALTIJD onderhandelen op voorwaarde van goedkeuring 
door het College (hetgeen beaamd werd) en of vastgoedtransacties door het College worden aangegaan onder de 
voorwaarde van goedkeuring door de Raad iets wat in mij bekende literatuur wordt bepleit. 
Eerder die avond had u al aangegeven bereid te zijn de Raad te informeren over (bepaalde) voorgenomen transacties. 
 
In antwoord op mijn vraag vroeg u naar de literatuur die ik aanhaalde, vandaar dat ik u deze toestuur. 
 
De opmerking in genoemd artikel ‘Vaak maken gemeenten in hun onderhandelingen een voorbehoud ten aanzien van 
de goedkeuring door het college voor de desbetreffende privaatrechtelijke rechtshandelingen, zoals de aankoop of 
verkoop van vastgoed.’ geeft aan dat Colleges van meerdere gemeenten weliswaar het wettelijk recht hebben om te 
onderhandelen over vastgoedtransacties en die uit te voeren zonder de voorwaarde ‘onder goedkeuring van de Raad’ 
maar dat zij toch die voorwaarde hanteren. 
 
Niet alleen vanwege de huidige moeilijke financiële situatie maar ook vanwege de intentie om een andere bestuursstijl 
te hanteren waarin transparantie, dialoog en draagvlak in de samenleving bevorderd moet worden, en vanwege het 
budgetrecht dat de Raad heeft lijkt het mij zinvol om de discussie te voeren hoe College en Raad in de toekomst met 
elkaar omgaan en samenwerken bij vastgoedtransacties. 
 
Mijn vraag aan het College is daarom of zij bereid zijn deze discussie te voeren. 
 
 
m.vr.gr. 
 
Jack Renet 

https://www.nysingh.nl/wp-content/uploads/2017/01/5126-Het-sluiten-van-overeenkomsten-met-en-door-gemeenten.pdf


 



 


