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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Lokaal Dinkelland, met betrekking 
tot voormalig gemeentehuis Weerselo. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden 
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 1: 
Heeft uw college in de verkoopovereenkomst een tijdsbepaling opgenomen waarbinnen de koper zijn/haar 
plannen kenbaar moet maken en vervolgens gerealiseerd moet hebben? Zo ja, wanneer verlopen deze 
termijnen?  
Antwoord 1: 
In de koopovereenkomst is opgenomen dat de koper uiterlijk 6 maanden na de feitelijke datum van levering 
de wijziging van het bestemmingsplan dan wel de omgevingsvergunning waarbij van het bestemmingsplan 
wordt afgeweken, moet hebben aangevraagd. De kopende partij heeft aan deze voorwaarde voldaan. 
 
Vraag 2: 
Zijn in de verkoopovereenkomst en akte van eigendomsoverdracht de door koper te leveren prestaties, op 
grond waarvan hij/zij geselecteerd is, duidelijk omschreven? Zo ja, hoe luidt die omschrijving? Zo nee, 
waarom niet?  
Antwoord 2: 
In de koopovereenkomst is opgenomen dat de koper invulling aan de nieuwe functie geeft, zoals is 
omschreven in het plan ‘Gemeentehoes’, binnen 1 jaar na het onherroepelijk worden van de 
omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan en waarbij wijzigen aan het 
monument zijn aangebracht. De aangevraagde omgevingsvergunning is conform het plan “Gemeentehoes”, 
op het moment dat de omgevingsvergunning onherroepelijk wordt zal de hierboven beschreven prestatie 
geleverd moeten gaan worden. 
 
Vraag 3: 
Staat uw college in contact met de koper over de voortgang? Zo ja, wat is de stand van zaken? Zo nee, 
waarom niet?  
Antwoord 3: 

 



Ja, de aanvraag voor een Omgevingsvergunning is in behandeling (uitgebreide van procedure 26 weken) er 
is regelmatig contact over voortgang. 
 
Vraag 4: 
Heeft uw college in de verkoopovereenkomst de bepaling van wederinkoop opgenomen? Zo ja, wanneer 
verloopt de termijn? Zo nee, waarom niet 
Antwoord 4: 
Er is geen bepaling over wederinkoop opgenomen. Wel is er een boete opgenomen ten aanzien van een 
aantal verplichtingen, waaronder die zijn genoemd in de beantwoording van de vragen 1 en 2. 
 
Vraag 5: 
Welke zekerheden en/of garanties heeft uw college dat de huidige eigenaar binnen een redelijke termijn, en 
wij schatten die in op maximaal 2 maanden na indiening van deze vragen, zijn concrete plannen met tijdspad 
kenbaar gaat maken?  
Antwoord 5: 
Het initiatief hiervoor ligt bij de eigenaar van het oude gemeentehuis. 
 
Vraag 6: 
Welke stappen gaat uw college ondernemen om te bewerkstelligen dat via het voormalig gemeentehuis er 
meer reuring in het centrum van Weerselo komt?  
Antwoord 6: 
Bij de beoordeling van de plannen is reuring een van de voorwaarden voor de invulling geweest. Wanneer 
het plan conform het plan “Gemeentehoes” wordt uitgevoerd zal hieraan worden voldaan. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
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 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 
 

J.G.J. Joosten 


