
 
 

Politieke schriftelijke vragen (art. 39 RvO) 
 
 

Fractie: Vrije Poldermensen 
Naam: Helga Wiedijk 
Onderwerp: Verhuur appartementen De Deel door Mercatus 
Beantwoording  X Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

O Nee, alleen antwoord aan mij zelf 
 
Inleiding/aanleiding: 

In de cie WO van 8/1/13 had ik een vraag willen stellen over de relatie tussen de 
prestatieafspraken en de investeringsruimte die Mercatus heeft (in deze voor corporaties 
moeilijke tijden) en de afspraak dat Mercatus appartementen op De Deel gaat verhuren, 
iets dat mij geen rendabele investering lijkt. 
Nu de Woonvisie pas volgende maand op de agenda komt en onlangs bekend werd dat 
Mercatus niet aan het zorgcomplex aan de Balkan gaat beginnen, zijn mijn vragen wat 
urgenter en informatiever geworden en stel ik ze bij deze. 
 
Vragen: 
1. Graag uitleg hoe de overeenkomst met Mercatus over het afnemen/verhuren van 

appartementen op De Deel in elkaar zit: 
a) welke partijen hebben een overeenkomst met Mercatus gesloten; 
b) onder welke voorwaarden, d.w.z: 
c) is het mogelijk de overeenkomst aan te passen en/of te voorwaarden te 

veranderen; 
d) kan de overeenkomst met Mercatus ontbonden worden; 
Antwoord. 

Zowel Provast als Mercatus hebben ons meegedeeld een overeenkomst te 

hebben gesloten over de afname van de nieuwbouwwoningen van Provast 

door Mercatus. Wij hebben als gemeente geen inzicht in en inhoudelijke 

kennis van deze overeenkomst. Of de overeenkomst aangepast of 

ontbonden kan worden is een zaak tussen Provast en Mercatus.   

 
2. Is college in de positie om Mercatus van de verplichting te ontdoen te investeren in 

verhuur van appartementen op De Deel? 
Antwoord. 
Nee, Mercatus doet haar eigen beleidskeuzes en maakt haar eigen 

afwegingen.  

Overigens zijn wij blij met de betrokkenheid van Mercatus bij de 

ontwikkeling van een levendig stadscentrum en het creëren van een 

diversificatie in het woningaanbod in het centrum van Emmeloord. Wat dat 

betreft hebben wij aldus geen enkele reden om Mercatus te ontmoedigen om 

te investeren in de aankoop en verhuur van appartementen op De Deel. Wij 

zijn blij dat zij in tijden van economische recessie toch deze keuze hebben 

gedaan.  

 
3. Zo ja, zou college zélf dan bij het maken van prestatieafspraken voorstaan dat 

Mercatus prioriteiten in investeringsagenda verlegt op moment dat investering in De 
Deel ten koste gaat van het uitvoeren van haar primaire taken (service, onderhoud 
bestaande woningvoorraad)? 
Antwoord. 
Zie antwoord 2.  

 



4. Heeft het college er zicht op hoe (relatief) zwaar de investering in appartementen op 
De Deel op de begroting van Mercatus drukt c.q. de prestatieafspraken beïnvloeden? 
Antwoord. 
Wij hebben kennis genomen van de omgevingsvergunning van Provast 

waarin de woningen, die Mercatus waarschijnlijk zal afnemen, zijn 

opgenomen. Daarmee heeft het college een beeld van de kosten die met de 

aankoop van de appartementen gemoeid is, maar niet meer dan dat. 

 
5. Zo ja, graag een indicatie van de omvang van de investering binnen de totale 

investeringsagenda van Mercatus. Of anderszins indicaties in de orde van: “als 
Mercatus niet in De Deel hoefde te investeren dan kon zij ... realiseren ...” 
Antwoord. 
Het is niet aan het college om bedrijfsinformatie van Mercatus beschikbaar 

te stellen en (voor zover het college daarover al zou beschikken) om 

hiermee te speculeren. 

 
6. Heeft college er zicht op of het op Mercatus’ beslissing om nu niet te investeren in het 

zorgcomplex aan de Balkan van invloed zou zijn wanneer Mercatus niet in 
appartementen op De Deel hoefde te investeren? 
Antwoord. 
Nee. Overigens zal de taakwethouder in regulier overleg met Mercatus en bij 

het maken van de prestatieafspraken nadrukkelijk aandacht besteden aan de 

manier waarop mogelijk voorgenomen investeringen en maatregelen invloed 

hebben op het totaal van de toekomstige woningbehoefte in 

Noordoostpolder. Stedelijk wonen is een van de mogelijke ontwikkelingen 

waar blijkens het woonwensen en woonbehoeften onderzoek in de toekomst 

vraag naar bestaat. 

 
 
Op basis van de antwoorden zal ik in volgende WO commissie aan college vragen uiteen 
te zetten hoe college omgaat met de veranderende financiële positie van Mercatus en of 
het uit te leggen valt dat een corporatie in zwaar weer sociale verhuur op de duurste 
grond van Emmeloord moet realiseren. 


