
Van: Berg, Ellen van den <Ellen.van.den.Berg@stichtsevecht.nl>  
Verzonden: woensdag 13 juli 2022 17:14 
Aan: 'tienunlimited@hotmail.com' <tienunlimited@hotmail.com> 
 
Onderwerp: Antwoord technische vragen nr 21 inzake De Vondel 
 
Geachte mevrouw De Vries,  
 
Hierbij de beantwoording van de technische vragen die u gesteld heeft over De Vondel.  
 
Vraag 1 Is de gemeente voornemens dit vastgoed te verkopen binnen de komende 3.5 jaar  
Nee conform het portefeuilleplan en de vastgoednota behouden we dit pand in onze portefeuille 
Vraag 2 Voor welke activiteiten zal De Vondel door de gemeente worden aangewend na 31-12-2022  
De bestemming van De Vondel is maatschappelijk/zorginstelling.   
Vraag 3 Wordt de Vondel na 31-12-2022, al dan niet voor langere tijd, verhuurd, aan wie of wat en 
met welk doel?  
Dat is nog niet bekend, wij gaan de komende periode onderzoeken wat wenselijk is.  
Vraag 4 Omdat Welzijn Stichtse Vecht heeft aangegeven dat zij de huur van de Vondel niet langer kon 
betalen; hoe hoog is/was de huur dan en onder welke condities werd er verhuurd  
De huur in 2021 bedroeg € 23.800,- de huurovereenkomst is in 2010 overeengekomen onder 
algemene voorwaarden. 
Vraag 5 Wanneer loopt het huurcontract tussen Welzijn Stichtse Vecht en de gemeente definitief af?  
Sinds 2016 wordt de huurovereenkomst telkens met een jaar verlengd tot 31 december.  
 Vraag 6 vwb partijen die een zaal huren/huurden, zoals Alzheimer Café. Kunnen die hun huurcontract 
termijn nog wel afmaken? Tot wanneer lopen die huurcontracten nog? 
Stichting Welzijn verhuurt zelf aan andere partijen. Daar is de gemeente geen partij in. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Ellen van den Berg  
Beleidsadviseur Sociaal Domein 
 

 
 

 ellen.van.den.berg@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 45 38 M 06 58 07 62 17 
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 

Nu abonneren op onze nieuwsbrief  

                                      

 
 

mailto:ellen.van.den.berg@stichtsevecht.nl
https://nieuwsbrief.stichtsevecht.nl/aanmelden/
https://www.stichtsevecht.nl/
https://twitter.com/stichtsevecht
https://nl-nl.facebook.com/gemeente.stichtsevecht/
https://www.linkedin.com/company/gemeentestichtsevecht
https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/gemeente-stichtse-vecht-bereikbaar-via-whatsapp_43604/
https://www.youtube.com/channel/UCHUN2_AHQEtnkNg5ZH1ZzOQ
https://www.instagram.com/gemeentestichtsevecht/
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Persoonsgegevens 
Voornamen 

 
Tineke 

Tussenvoegsel(s) 
 

de 
Achternaam 

 
Vries 

E-mailadres 
 

tienunlimited@hotmail.com  
Fractie 

 
SP 

 
    

   

   

Mede-indieners 
Zijn er andere fracties die de technische 
vragen mede indienen 

 
nee 

    
   

   

Technische vragen 
Onderwerp 

 
De Vondel 

Inleiding 
 

Gezien de haast waarmee de ouderen uit De 
Vondel worden verwijderd, zijn bij de SP 
vragen gerezen over de plannen van de 
gemeente m.b.t. deze locatie. 

Vraag 1 
 

Is de gemeente voornemens dit vastgoed te 
verkopen binnen de komende 3.5 jaar 

Vraag 2 
 

Voor welke activiteiten zal De Vondel door de 
gemeente worden aangewend na 31-12-2022 

Vraag 3 
 

Wordt de Vondel na 31-12-2022, al dan niet 
voor langere tijd, verhuurd, aan wie of wat en 
met welk doel? 

Vraag 4 
 

Omdat Welzijn Stichtse Vecht heeft 
aangegeven dat zij de huur van de Vondel 
niet langer kon betalen; hoe hoog is/was de 
huur dan en onder welke condities werd er 
verhuurd 

Vraag 5 
 

Wanneer loopt het huurcontract tussen 
Welzijn Stichtse Vecht en de gemeente 
definitief af? 
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Vraag 6 
 

vwb partijen die een zaal huren/huurden, 
zoals Alzheimer Café. Kunnen die hun 
huurcontract termijn nog wel afmaken? Tot 
wanneer lopen die huurcontracten nog? 

    
   

   

Bijlagen 
Wil je een bijlage toevoegen 

 
nee 
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