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Dorpshuis: aanvullende informatie Intern 

 

 

Gemeente Ouderkerk 
Datum: 29 september 2014

Aan: Gemeenteraad 

Van: College van burgemeester en wethouders  

CC :  

Registratie nr.: OU14/04672 Zaaknummer:  

Onderwerp Aanvullende Informatie bij voorstel "ontbinding overeenkomst tot 

geldlening stichting het Dorpsleven 

Advies:  
 
Naar aanleiding van ons “voorstel tot ontbinding overeenkomst tot geldlening stichting het 
Dorpsleven” zijn er vanuit uw raad vragen gesteld over de zekerheidsstelling bij beëindiging resp. bij 
faillissement van de stichting het Dorpsleven. Deze vragen zijn voor ons aanleiding geweest om een 
aanvullend onderzoek uit te laten voeren. In dat verband is het kadaster nogmaals geraadpleegd. Dit 
heeft herbevestigd dat het perceel, waarop het dorpshuis is gebouwd (Johan Brouckplein 11), is 
belast met het recht van erfpacht (code evep). Echter, de raadpleging heeft ook een nieuw inzicht 
opgeleverd, te weten dat het betreffende perceel niet is belast met een recht van opstal. Ook uit 
verder dossieronderzoek is niets gebleken over een gevestigd recht van opstal. Om op dit punt 
volstrekte zekerheid te krijgen, hebben wij het kadaster op 25 september 2014 (de dag na ons 
overleg met het bestuur van de stichting) gevraagd om deze informatie schriftelijk aan onze 
gemeente ter beschikking te stellen. Omdat de wachttijd 5 werkdagen is, gaan wij er vanuit dat de 
informatie uiterlijk op 1 oktober 2014 beschikbaar is. 
 
Zoals het zich nu laat aanzien, is er dus op het perceel, waarop het dorpshuis staat, geen recht van 
opstal gevestigd. Dit betekent dat de gemeente niet alleen eigenaresse is van de grond, maar ook 
van de opstal (het dorpshuis). Dit biedt de zekerheid dat in geval van beëindiging of faillissement van 
de stichting het Dorpsleven, de volledige eigendom van de grond en de opstal bij de gemeente is en 
blijft. Naar onze mening zit die zekerheid dan met name in de economische meerwaarde door de 
aanwezigheid van de opstal, welke meerwaarde gezien kan worden als compensatie van de kwijt te 
schelden geldlening. Dit geldt temeer omdat het dorpshuis indertijd op kosten van de toenmalige 
stichting is gebouwd als uitvloeisel van de in 1959 gesloten erfpachtovereenkomst. 
 
Wij adviseren uw raad de inhoud van deze memo te betrekken bij uw overwegingen. 

  

 


