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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Noaberkracht huurt gebouwen van de gemeenten, voor het uitvoeren van de buitendienstwerkzaamheden. 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de huurtarieven die Noaberkracht daarvoor betaalt. 
 
Ons besluit 
1. Marktconforme huur in rekening te brengen aan Noaberkracht voor het gebruik van gemeentelijke 

gebouwen voor de buitendienst; 

2. De gemeenteraad met een raadsbrief hierover te informeren. 

 
Toelichting 
De gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen hebben in de afgelopen jaren alle 
buitendienstwerkzaamheden ondergebracht bij Noaberkracht. 
Noaberkracht verleent diensten aan beide gemeenten, vanuit de centrale locatie in Ootmarsum. Het gebouw 
aan de Newtonstraat in Tubbergen gaat als werklocatie door de buitendienst gebruikt worden. De gemeente 
Dinkelland is eigenaar van de werf in Ootmarsum. De gemeente Tubbergen is eigenaar van het gebouw aan 
de Newtonstraat. Door veranderingen in de bedrijfsvoering, moeten er met name aanpassingen gedaan 
worden op de werf in Ootmarsum. De gemeente neemt als eigenaar van het gebouw de investeringen voor 
haar rekening. De nieuwe situatie van de buitendienst rechtvaardigt de afweging of het huren om niet, nog 
recht doet aan de huidige situatie. Het bestuur van Noaberkracht heeft besloten dat het toepassen van 
marktconforme huur meer rechtdoet aan de huidige situatie en tevens een toekomstbestendige afspraak is. 
 
Om een marktconform huurtarief voor de werf in Ootmarsum te bepalen, zijn door twee makelaars taxaties 
verricht. Op basis van het gemiddelde van deze taxaties is de huur bepaald voor de werf in Ootmarsum. Het 
gebouw aan de Newtonstraat in Tubbergen is getaxeerd in verband met de overname van het gebouw. Op 
basis van deze taxatie is de huurprijs bepaald. 
Met ingang van 1 januari 2022 worden door beide gemeenten marktconforme huurprijzen in rekening 
gebracht. De huur wordt volgens de vaste verdeelsleutel omgeslagen naar beide gemeenten.  
 
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 plv. secretaris 

 
 
G. van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


