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Geacht college, 

Tot mij heeft zich gewend de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

, hierna te noemen: "cliënte", in verband met de openbare 

verkoopprocedure van het gemeentehuis te KoIlum. Door middel van deze brief wijs ik u erop 

dat cliënte zich niet kan verenigen met de beslissing om het gemeentehuis te verkopen aan 

Fotocadeau. Namens cliënte verzoek ik u dan ook deze beslissing in te trekken. Ik licht dit 

verzoek toe. 

Vooropgesteld 

Cliënte is omstreeks maart van dit jaar bekend geraakt met het feit dat uw college voornemens 

was het gemeentehuis onderhands te verkopen aan Fotocadeau B.V. (hierna: "Fotocadeau"). 

Cliënte heeft dit moeten vernemen via de media. Eerst nadat ook cliënte haar interesse in het 

gemeentehuis bij u bekend heeft gemaakt, heeft uw college er - volgens uw eigen zeggen, na 

veel intern overleg - voor gekozen om (alsnog) een openbare verkoopprocedure te organiseren. 

Het heeft er evenwel alle schijn van dat de uitslag van deze openbare verkoopprocedure van 

tevoren al vast stond. Cliënte heeft moeten vaststellen dat van een eerlijke en transparante 

verkoopprocedure geen sprake is geweest. Cliënte heeft ter zake van de verkoopprocedure de 

volgende bezwaren. 



Onredelijke inschrijvingstermijn 

Uw college is blijkens berichten in de media al sinds maart 2020 in onderhandeling met 

Fotocadeau over de verkoop van het gemeentehuis. Eerst op 15 september 2020 heeft uw 

college aan cliënte kenbaar gemaakt dat (toch) een openbare verkoopprocedure zou worden 

georganiseerd. Cliënte diende vervolgens op 14 oktober 2020 een inschrijving in te dienen. 

Deze inschrijvingstermijn van één maand is (veel) te kort en onredelijk. Ondanks meerdere 

verzoeken daartoe, heeft uw college geweigerd deze inschrijvingstermijn van één maand te 

verlengen. 

Op het moment dat uw college besloot tot een openbare verkoopprocedure over te gaan, was 

de Gemeente bovendien al meer dan een half jaar met Fotocadeau in onderhandeling. Cliënte 

heeft uw college er bij herhaling op gewezen dat Fotocadeau om deze reden een evident 

onredelijke kennisvoorsprong heeft opgebouwd. Het was aan uw college om deze 

kennisvoorsprong weg te nemen. Uw college heeft dat nagelaten. Cliënte heeft meerdere 

concrete en specifieke vragen gesteld over het betreffende pand. Deze vragen zijn door uw 

college niet (voldoende) beantwoord. 

Aileen  al om deze redenen moet worden vastgesteld dat geen sprake is geweest van een 

eerlijke en transparante openbare verkoopprocedure. Ten overvloede wijs ik evenwel ook op het 

navolgende. 

Onduidelijke en wisselende gunningscriteria 

Blijkens de verkoopadvertentie (oftewel: de uitnodiging tot inschrijving) is uw college op zoek 

naar een koper voor het gemeentehuis. Uw college heeft in dit verband drie criteria gesteld: 

a. Koopsom 

b. Aantal arbeidsplaatsen per 1-1-2020 

c. Plannen karakteristieke gebouw 

Deze criteria zijn niet nader toegelicht. Het is voor inschrijvers volstrekt onduidelijk op welke 

wijze deze criteria worden getoetst. Cliënte heeft inmiddels begrepen dat zij op deze onderdelen 

punten kon scoren, maar nog altijd is haar onduidelijk op welke aspecten werd getoetst en 

hoeveel punten per onderdeel behaald konden worden. Ook is onduidelijk hoe deze criteria zich 

tot elkaar verhouden. Het risico van favoritisme en willekeur ligt hierbij nadrukkelijk op de loer. 

Daar komt dan nog bij dat uw college - blijkens de brief d.d. 26 oktober 2020 - de 

inschrijvingen uiteindelijk heeft getoetst aan vijf (!) criteria: 

a. Koopsom 

b. Aantal arbeidsplaatsen per 1-1-2020 

c. Hoe de invulling van het naastgelegen pand en de omgeving wordt 

d. Al dan niet "wonen" op die locatie 

e. Of de invulling van het pand maximaal milieucategorie I is volgens de Bedrijvenlijst van 

de VNG 
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Onmiddellijk valt op dat uw college de inschrijvingen heeft getoetst aan méér en bovendien ook 
andere criteria dan vooraf aangekondigd. Dit is niet toegestaan. Om het eenvoudig te 
verwoorden: uw college heeft de spelregels gewijzigd tijdens het spel en dat mag niet. 

Ook deze redenen zijn - zelfstandig, maar ook in samenhang met het voorgaande bezien - 
grond om uw beslissing in te trekken en een nieuwe verkoopprocedure te organiseren. 
Bovendien wijs ik op het volgende. 

Ontoereikende motivering en wijze van beoordelen 

De motivering van een (voorlopige) gunningsbeslissing dient inschrijvers ertoe in staat te stellen 
te controleren of een inschrijving juist is beoordeeld/gewaardeerd en of de winnaar terecht als 
winnaar is aangewezen. 

Uw college heeft dat nagelaten. Uit de brief d.d. 26 oktober 2020 valt niet eens op te maken wie 
gewonnen heeft, laat staan dat uit deze brief blijkt waarom die partij gewonnen heeft. Een 
motivering ontbreekt zoals gezegd. 

Daarnaast blijkt uit de documenten, meer specifiek de advertentie en brief van 26 oktober 
2020, niet wie de beoordelaars zijn geweest. De inschrijvingen dienen vanzelfsprekend 
beoordeeld te worden door beoordelaars die verstand van zaken hebben en (de verschillende 
onderdelen van) de inschrijvingen op waarde kunnen schatten. Dat wil zeggen, dat zij de 
verschillende inschrijvingen daadwerkelijk kunnen waarderen op basis van hun kennis van de 
materie en daarom de inschrijvingen ook daadwerkelijk kunnen vergelijken. 

Voor cliënte is niet na te gaan of de 'selectiecommissie' deskundig is en om die reden is voor 
cliënte evenmin na te gaan - en dit is misschien wel belangrijker - of de beoordeling op 
objectieve wijze heeft plaatsgevonden. Nu deze commissie onder meer heeft getoetst "hoe de 
invulling van het naastgelegen pand en de omgeving wordt" - stuk voor stuk zéér subjectieve 
elementen - is voorgaande motivering nog meer relevant. 

Naast bezwaren over de gevolgde verkoopprocedure heeft cliënte ook nog enkele opmerkingen. 

Opmerkingen over de beoordeling van de inschrijving van cliënte 

Cliënte begrijpt de door u verstrekte beoordeling met betrekking tot haar inschrijving niet. Deze 
lijkt te berusten op een misvatting. Zo geeft u te kennen dat het "zwaartepunt" van de 
aanbieding van cliënte zou zien op "wonen". Dit is onjuist. Blijkens de advertentietekst bedraagt 
het totaal te verkopen perceel 2.5ha. Op dit perceel staat - ongeveer - 4.500 m2 aan 
gebouwen. Cliënte heeft in haar inschrijving haar voorkeur uitgesproken voor een deel "wonen", 
namelijk op één verdieping van het gemeentehuis. Die verdieping bedraagt - ongeveer - 900 
m2, dat is 20% van het totaal bebouwde oppervlakte. Daarmee kan bezwaarlijk worden 
gesproken van een "zwaartepunt". 

Bovendien miskent uw college dat cliënte slechts haar voorkeur  heeft uitgesproken voor wonen 
omdat dit volgens cliënte zeer goed mogelijk is. Uw college heeft nagelaten uit te leggen 
waarom dat niet zou kunnen. Als  'second  best' heeft cliënte daarbij nadrukkelijk enkele 
alternatieven aangeboden. Eén van deze alternatieven is de huisvesting van bedrijfsmatige 
gebruikers in het pand (waarbij Fotocadeau als concreet voorbeeld is benoemd). Zou voor een 
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dergelijk alternatief worden gekozen, en de inschrijving van cliënte biedt die ruimte, dan is dus 
in het geheel geen sprake meer van "wonen" op de locatie. De beoordeling is op dit onderdeel 
simpelweg onjuist. 

Vragen over de winnende partij 

Zoals hiervoor al aangegeven weigert uw college kenbaar te maken aan welke partij zij het 
gemeentehuis wenst te verkopen. Uit mediaberichten valt evenwel op te maken dat uw college 
er voor heeft gekozen om het gemeentehuis (alsnog) te verkopen aan Fotocadeau. 

Dit is opvallend. In uw brief d.d. 26 oktober 2020 stelt u namelijk dat de selectiecommissie de 
inschrijvingen mede heeft getoetst aan het criteria: "de invulling van het pand is maximaal 
milieucategorie I volgens de Bedrijvenlijst van de VNG'. 

Fotocadeau is blijkens haar website een copyshop c.q. drukwinkel. Zij valt daarmee in 
milieucategorie 2 en kan om die reden dus niet voor gunning in aanmerking komen. 

Strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur 

Uw college heeft besloten een openbare verkoopprocedure te organiseren. Daarop is de 
aanbestedingswet conform vaste jurisprudentie niet van toepassing. Dit laat evenwel onverlet 
dat uw Gemeente de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht dient te nemen. 
Blijkens vaste jurisprudentie brengen deze beginselen met zich dat uw Gemeente dient zorg 
te dragen voor een transparante en gelijkwaardige verkoopprocedure.1 

Omdat 1) niet duidelijk is wie de inschrijvingen heeft beoordeeld en waarop, 2) vaststaat dat 
de Gemeente haar gunningscriteria gedurende de procedure heeft gewijzigd, 3) de 
Gemeente ten aanzien van cliënte onredelijk korte inschrijvingstermijnen heeft gehanteerd, 
terwijl 4) een directe concurrent van cliënte al meer dan een half jaar op de hoogte is van de 
verkoop van het betreffende pand en daardoor een oneerlijk voordeel heeft verkregen, moet 
worden vastgesteld dat de gunningsprocedure en de voorwaarden voor gunning ondeugdelijk 
zijn. Deze verdragen zich niet met het transparantie- en gelijkheidsbeginsel. 

Dit betekent dat géén rechtsgeldige gunning kon plaatsvinden. Gelet op de aard van de 
gemaakte fouten in de verkoopprocedure is bovendien géén plaats meer voor herbeoordeling 
van de reeds ingediende inschrijvingen. Indien uw college wederom tot verkoop van het 
gemeentehuis wenst over te gaan, dient zij een nieuwe zorgvuldige en transparante 
verkoopprocedure te organiseren, waarbij geïnteresseerde marktpartijen een eerlijke kans 
krijgen om mee te dingen. 

1  Ingevolge de Hoge Raad: ECLI:NL:HR:2003:AF2830 (RZG/ComforMed), maar zie ook bijvoorbeeld Rb 
Gelderland, ECLI:NL:RBGEL:2016:6736 en - meer recent - Rb. Den Haag 30 oktober 2019, 
ECLI:NL:RBDHA:2019:11332. 
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Tot slot 

Met inachtneming van het voorgaande verzoek ik u namens cliënte - en voor zover de wet 

dit vereist sommeer ik u daartoe - de beslissing om het gemeentehuis aan Fotocadeau 

binnen 7 dagen na dagtekening van deze brief in te trekken en niet tot verkoop en levering 

over te gaan, bij gebreke waarvan cliënte zich genoodzaakt ziet nadere (gerechtelijke) 

maatregelen te treffen. 

Cliënte vertrouwt er evenwel op dat het zover niet hoeft te komen. 

Voor de goede orde wijs ik u erop dat een afschrift van deze brief aan de Raad van de 

Gemeente zal worden verstuurd. 

Onder voorbehoud van alle rechten en weren namens cliënte. 

Met vriendelijke groet, 
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