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BLOEEEM VAN HET ZUIUEN 

gebruik willen maken van de aangeboden hulp. Deze keuze Was uiteraard haar 
goed recht en mevrouw Janssen heeft er hiermee voor gekozen de huidige 
huursituatie voort te zetten. Gelet op het principe “koop breekt geen huur” heeft 
de verkoop geen verdere gevolgen voor de huursituatie van mevrouw Janssen.
Derhalve heeft de gemeente, na de afwijzing van mevrouw Janssen om 
alternatieve huisvesting te zoeken, besloten de verkoop van de woning voort te 
zetten.

Renckens beloofde dat de gemeente Janssen op de hoogte zou houden van een 
verkoop; waarom is dit niet gebeurd?
Reeds vanaf 2018 zijn er ambtelijk/bestuurlijk meerdere pogingen gedaan om 
contacten te leggen met Janssen. Deze zijn steeds eenzijdig van haar kant 
afgezegd. Mevrouw Janssen stond op een gegeven moment niet meer open voor 
contact dat de gemeente zocht. Er is zelfs sprake geweest van het beëindigen 
van de telefoonverbinding toen de gemeente contact heeft willen opnemen. Op 
deze wijze werd het de gemeente onmogelijk gemaakt om in contact met 
mevrouw Janssen te komen.

Waarom is er geen ontmoeting gearrangeerd tussen gemeente, koper en 
Janssen, wat wel beloofd Was?
De gemeente was na de totstandkoming van de verkoop voornemens een 
ontmoeting te organiseren tussen gemeente, koper en mevrouw Janssen. Omdat 
mevrouw Janssen niet meer open stond voor contact met de gemeente kon er 
helaas ook geen ontmoeting gepland kon worden. Hiervoor is wel getracht 
contact op te nemen.

ls het u bekend dat de nieuwe eigenaar zich met een kort briefje tot 
Janssen heeft gewend met de enkele mededeling dat hij de nieuwe eigenaar is 
en dat hij de huur voortaan niet meer aan het eind van de maand overgemaakt 
wilde zien maar per de eerste van de maand (in tegenstelling tot de afspraken 
met de gemeente)? En dat hij per 1 juli al een huurverhoging door wil voeren,
ofschoon de datum daarvoor per 1 mei al is verstreken?
Wij zijn /worden door de nieuwe eigenaar niet op de hoogte gehouden van de 
communicatie met mevrouw Janssen. Hier is de gemeente verder ook geen partij 
in. Wij zijn dan ook niet op de hoogte van de door u geschetste zaken.
Huurverhogingen zijn binnen de afspraken van het huurcontract/ huurwetgeving 
geregeld en de eigenaar is gerechtigd binnen deze bepalingen passende 
huurverhogingen door te voeren.

Wat vindt u ervan dat deze man geen adres heeft achtergelaten, maar slechts 
een postcode die verwijst naar een adviesbureau in Utrecht? En ook geen 
ontmoeting met Janssen heeft voorgesteld?
Wij zijn niet betrokken bij de communicatie tussen de nieuwe eigenaar en 
mevrouw Janssen en kunnen hier derhalve ook niet objectief over oordelen 
zonder verdere toelichting en context.

Kunt u zich voorste/len dat Janssen er geen vertrouwen in stelt dat haar rechten 
worden gegarandeerd, voor zover al te garanderen kent uiteraard de 
uitzonderingen op de regel)?
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Hiervoor verwijzen Wij u naar onze brief 13 maartjl. De rechten van mevrouw 
Janssen zijn Wettelijk in de huurovereenkomst en het huurrecht geregeld. Er is nu 
sprake van een nieuwe eigenaar en het heeft mogelijk enige tijd nodig om een 
relatie tussen verhuurder en huurder op te bouwen.

Bent u het ermee eens dat dit dossier aangeeft dat het beeld van ons 
gemeentebestuur is komen te bestaan dat geld voorrang heeft op welbevinden?
Wij zijn het hier niet mee eens. Die conclusie zou men kunnen trekken indien uit 
wordt gegaan van de aantijgingen en insinuaties die in dit dossier richting de 
gemeente zijn gemaakt. Zoals blijkt uit onze reacties is de situatie echter veel 
genuanceerder en is er geen sprake van dat geld voorrang heeft op welbevinden.

Hoe denkt u een fatsoenlijke overdracht van gemeente op koper, met het oog op 
de belangen van huurster, vorm te geven?
Zoals reeds aangegeven is getracht een ontmoeting te organiseren tussen 
gemeente, koper en mevrouw Janssen maar omdat mevrouw Janssen echter 
niet meer open stond voor contact met de gemeente, kon deze ontmoeting 
helaas niet ingepland worden. Wij zullen echter nogmaals trachten een 
ontmoeting te organiseren.

Indien u nog steeds van mening bent naar behoren jegens Janssen te hebben 
gehandeld, bent u dan bereid mee te werken aan het TV-programma De 
Opstandelingen, waarin misstanden in de relatie burger-gemeente aan de orde 
worden gesteld?
Wij zijn nog immer van mening dat wij naar behoren jegens mevrouw Janssen 
hebben gehandeld. Wij hebben de situatie reeds uitvoering aan u toegelicht en 
herkennen ons niet in de aantijgingen en insinuaties. We zijn daarnaast niet 
bereid om mee te werken aan een programma dat gezien de naam van het 
programma al insinueert dat er sprake is van misstanden in de relatie burger-
gemeente.

Hoe verklaart u dat, terwijl in onze contacten altijd voorop heeft gestaan dat 
uitstel van de verkoop het thema was, het besluit tot verkoop door u al veel 
eerder had plaatsgevonden, zonder daarvan melding te doen, aan mij noch aan 
Janssen?
Tijdens het gesprek is aangegeven, dat uitstel van verkoop in overweging 
genomen zal worden bij toekomstige beslissingen. OvenNegingen hebben echter 
niet tot een andere zienswijze geleid en de verkoopprocedure is voortgezet.

Wat was de verkoopprocedure? Als 5 partijen bereid zijn een bod uit te brengen,
terwijl ze het pand niet echt hebben bekeken en er dus een veiling[procedure 
of inschrijving is afgesproken (waarvan op Funda niets bleek), waren die partijen 
dan bij u bekend en zijn anderen van mededinging uitgesloten geweest?
De woning is middels een openbare verkoopprocedure verkocht. Zoals reeds 
toegelicht in onze reactie 13 maartjl. stond er met 5 geïnteresseerden een 
bezichtigingsronde gepland op 14 februari De ruim van te voren 
overeengekomen afspraak werd een dag van te voren namens mevrouw 
Janssen afgemeld bij de makelaar. ln overleg met de geïnteresseerden is 
vervolgens via de makelaar een biedingstermijn ingesteld. De biedingen zijn 
vervolgens uitgebracht zonder de woning van binnen te bezichtigen.



Qbarthoit 

.bemeten 

.cadier ori keer 

.eckeirade 

.eijsden 

.gronsveid 

.rnargraten 

matt-adem 
.masch 

.rniteer 

,noorbeak 

.oost rnaariartd 

.rijcki'tolt 

.schetiider 

sit geertruid 

BLOEäEÉM VAN HET ZUIDEIN 

Als zo snel een bedrag van 24. boven de vraagprijs Werd verkregen, roept 
dat de vraag op dat er een foute taxatie van het pand is verricht. Hebt u naast 
Ae/mans nog andere makelaars gevraagd om een “second opinion 
Er is geen “second opinion" aangevraagd bij een andere makelaar. Er is gebruik 
gemaakt van een onafhankelijk en gerenommeerd taxatiekantoor en de taxatie is 
verricht door een erkend taxateur. Wij hebben vertrouwen in de juistheid van de 
taxatiewaarde. Op basis van de taxatiewaarde is de vraagprijs vastgesteld. Er 
zijn vijtc biedingen uitgebracht Waarvan drie beneden de vraagprijs en twee boven 
de vraagprijs. Het gemiddelde van de 5 biedingen lag overigens beneden de 
taxatiewaarde. Het staat geïnteresseerden uiteraard vrij om de vraagprijs te 
overbieden, zoals ook hier het geval is. Dat betekent echter niet dat de taxatie 
fout is verricht.

ls het gebruikelijk dat bij een transactie van deze omvang een ambtenaar 
(Renckens) met het tekenen van de overdrachtsakte bij de notaris in Utrecht 
Wordt belast?
Er is hier geen sprake van het tekenen van de overdrachtsakte bij de notaris door 
een ambtenaar. De notaris heeft de overdrachtsakte getekend namens de 
eigenaar Gemeente Eijsden-Margraten op basis van een volmacht. De volmacht 
was echter door een ambtenaar ondertekend, waarvoor deze niet gemandateerd 
was. Ondanks dat hetjuridisch niet noodzakelijk is voor de rechtsgeldigheid van 
de eigendomsoverdracht, hebben wij de notaris reeds verzocht een separate 
akte op te stellen ter bekrachtiging van de oorspronkelijke notariële akte.

Wat vindt u ervan dat de koper alleen de voornaam en niet de achternaam van 
Renckens kent en kunt u zich voorstellen dat het beeld dat om deze transactie 
hangt vragen oproept in de zin van vriendjespolitiek of andere 
onregelmatigheden?
Ook hier geldt dat wij deze bevinding over onze handelswijze betreuren en ons 
niet herkennen in deze aantijging insinuatie onzerzijds. Wij voelen ons niet 
geroepen ons te verantwoorden voor het teit dat de koper niet de achternaam 
van een ambtenaar kent. Er is geen sprake van vriendjespolitiek of andere 
onregelmatigheden.

het gesprek dat wij op 15 april met Renckens hadden, zegde hij toe om 
intrekking van de verkoop intern te bespreken, ten/vijl op dat moment het pand al 
was verkocht. Wijst dat er niet op dat deze ambtenaar een raadslid wil/ens en 
wetens verkeerde informatie heeft verschaft en dat dit tot disciplinair optreden 
jegens hem dient te leiden?
Ten tijde van het gesprek was er inderdaad al geboden op de woning. Echter 
waren geen contracten 2-zijdig ondertekend en was de verkoop teitešijk dus niet 
rond.

Zoals eerder voorgesteld staan we nog immer open voor een afspraak met de 
wethouders Piatek en Custers en de opvolger van ambtenaar Renokens. We horen graag 
u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken.
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Vertrouwende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
De gemeentesecretaris, De burgemeester,

Mari-An Gerits Akkermans 
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