
 Haren         

 

Amendement statuswijziging de Rieshoek  
 
De Gemeenteraad van Haren, in vergadering bijeen op 29 mei 2017 
  
Constaterende dat: 

 Het college van B&W voorstelt het pand de Rieshoek in verband met de mogelijke verkoop met 
behoud van de huidige bestemming over te hevelen van de A naar de C lijst in het kader van de 
‘Vlootschouw gemeentelijk vastgoed’ 

 Een projectgroep van vrijwilligers in Noordlaren doende is aan de hand van door het college 
vastgestelde kaders een bod voor te bereiden voor aankoop van het pand 

 De gemeenteraad heeft aangegeven o.a. de maatschappelijke functie van de Rieshoek van 
belang te vinden en dit aspect mee zou willen wegen bij de beschouwing van het bod van de 
projectgroep 
 
Overwegende dat: 

 De raad positief staat ten opzichte van het voornemen van het college het pand de Rieshoek te 
verkopen 

 Bij de uiteindelijke afweging met betrekking tot de hoogte van de te behalen (ver)koopprijs 
meerdere factoren een rol spelen  

 De gemeenteraad graag betrokken wil worden bij het besluit over de mogelijke definitieve 
verkoop van De Rieshoek   

 De voorgestelde C-status die betrokkenheid van de gemeenteraad uitsluit 

 Een B status ( wat zoveel betekent als nader te bezien) de mogelijkheid open laat en tegemoet 
komt aan de wens van de gemeenteraad actief betrokken te worden bij het besluit tot verkoop met 
huidige bestemming 
 
Besluit: 

 Het voorgestelde besluit als volgt te wijzigen: 

 Het pand de Rieshoek in verband met mogelijke verkoop met behoud van huidige bestemming 
over te hevelen van de A-status naar de B-status in het kader van de ‘Vlootschouw gemeentelijk 
vastgoed’ en de gemeenteraad een voorgenomen besluit tot verkoop met het  resultaat van de 
onderhandelingen ter goedkeuring voor te leggen, voordat over gegaan wordt tot definitieve verkoop.  
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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