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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
Er is een nieuw proces gestart om te komen tot de verkoop van het voormalig gemeentehuis in Weerselo. 
Met deze brief willen wij u hierover informeren.

Ons besluit
-      Het voormalig gemeentehuis Weerselo te koop aan te bieden conform het proces als beschreven in het 
vastgestelde inschrijvingshandboek,
-      Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars te Enschede opdracht te geven het verkoopproces te begeleiden.

Toelichting
Wij hebben besloten een nieuw verkoopproces te starten voor het voormalig gemeentehuis te Weerselo. Het 
eerder in 2017 gestarte proces heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. Het nieuwe proces verloopt, 
analoog aan dat voor de verkoop Hoikinck, volgens een vastgesteld inschrijvingshandboek en wordt 
begeleid door makelaarskantoor Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars te Enschede. Voorwaarde voor de 
verkoop van het voormalig gemeentehuis is dat het een invulling krijgt die bijdraagt aan de levendigheid van 
het centrumgebied met behoud van de karakteristiek van het pand en zo mogelijk draagvlak vindt in de 
Weerselose samenleving.
Middels het inschrijvingshandboek is geprobeerd de verkoopprocedure en het belang van een juiste invulling 
voor Weerselo zo goed mogelijk vast te leggen. Met behulp van het handboek wordt er zo goed mogelijk 
invulling gegeven aan de randvoorwaarden. De vraagprijs is vastgesteld op
€375.000,- k.k. Beoordeling vindt plaats op twee aspecten, financiën en inhoudelijke kwaliteit. Het financiële 
deel wordt beoordeeld door de betrokken makelaar en twee medewerkers van team Wonen en Vastgoed. De 
inhoudelijke kwaliteit wordt beoordeeld door twee personen uit Weerselo, de stadsbouwmeester, een 
medewerker van het team Ruimtelijke Ordening en een onafhankelijke voorzitter. De wijze van toetsing is 
vastgelegd in het inschrijvingshandboek. Het eindoordeel wordt aan het college voorgelegd en zij nemen het 
uiteindelijke besluit.

Waarom deze raadsbrief?
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken.



Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Dinkelland,

de secretaris de burgemeester


