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Vragen van de fractie van de PvdA d.d. 06-03-2012 naar aanleiding van het 

collegebesluit van 7 februari 2012 inzake het Fordmuseum 

In de besluitenlijst van B&W (week 6) dd 7 februari 2012, valt onderstaande te lezen: 

Afwijking te verlenen van de bestemming Agrarische handels- en exportbedrijven met 

de subbestemming 'een museum voor automobielen met bijbehorende voorzieningen' 

voor een nevenactiviteit horeca ten behoeve van het Ford Museum (2905) 

 Met toepassing van het ‘Afwijkingsbeleid kruimelgevallen’  afwijking te verlenen 

van de bestemming Agrarische handels- en exportbedrijven met de 

subbestemming ‘een museum voor automobielen met bijbehorende 

voorzieningen’ ten behoeve van horecagebruik als nevenactiviteit bij het 

museum. Tevens hierbij af te wijken van de voorwaarde in het “afwijkingsbeleid 

kruimelgevallen” dat het wijzigen van het gebruik niet van toepassing is op 

horeca activiteiten. De afwijking eindigt op het moment dat het gebruik als 

museum is beëindigd.   

Beslissing: Paraafstuk. 

 

In het afwijkingsbeleid kruimelgevallen zijn een aantal uitzonderingen (activiteiten) 

opgenomen waarvoor het niet is toegestaan gebruik te maken van het afwijkingsbeleid 

(2.3.10 Wijzigen gebruik van bouwwerken). Eén van die uitzonderingen is horeca.  

 

1. Op basis van welk bestuursrecht heeft het college bij zijn besluit van 7 februari jl. 

 ingestemd met een afwijking op beleid dat in principe al afwijkingen regelt en 

 waar, naar wij aannemen, gemotiveerd criteria/uitzonderingen in opgenomen 

 zijn? 

 

Antwoord: De Wet algemene bepalingen omgevingsvergunning (Wabo), art. 2.12 jo 

Besluit omgevingsrecht bijlage II art. 4,  geeft het college de bevoegdheid om in 

bepaalde gevallen een omgevingsvergunning te verlenen als “kruimelgeval”.  

Het college heeft in het “Afwijkingenbeleid Kruimelgevallen” de gevallen bepaald die 

onder mandaat afgehandeld kunnen worden. Horeca valt hier niet onder.  
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Op grond van de Wabo kan een aanvrager wel een verzoek indienen voor horeca, zoals 

in dit geval. Ons afwijkingen beleid zegt dat wij in zo’n geval een gemotiveerde afweging 

moeten maken hoe het individuele belang zich verhoudt tot het openbare belang.  

 

2. Wat is uw motivatie voor de beslissing om af te wijken van afwijkingsbeleid? 

 

Antwoord: Wij willen het museum graag behouden voor Hillegom.  Het museum heeft 

een aanvraag gedaan om het gebruik van de horeca te kunnen voortzetten.  

Wij zijn van mening dat in dit geval het algemeen belang zich niet verzet tegen het 

gevraagde gebruik als nevengeschikte horeca gekoppeld aan de museale functie. 

Wanneer het museum zou besluiten haar activiteiten te beëindigen dient in samenhang 

daarmee ook de horecafunctie te worden beëindigd.  

 

 

 

Vragen van de fractie van Hillegom Progressief d.d. 13-03-2012 over de rol van STEK 

Naar aanleiding van landelijke, regionale en locale berichten over –sociale – 

volkshuisvesting, en met name de rol van woningcorporatie STEK in dit proces zouden 

wij graag de volgende vragen willen stellen: 

 

1. Op welke wijze controleert U de bedrijfsvoering van STEK? 

 

Antwoord: De gemeente heeft geen verplichting dan wel bevoegdheden om de 

bedrijfsvoering van Stek te controleren.  

 

2. Bent U van mening dat STEK U als uitvoerende instantie in het kader van de 

plaatselijke volkshuisvesting betrouwbare informatie verstrekt over alle zaken die 

U op wettelijke gronden bekend zouden moeten zijn? 

 

Antwoord: Ja. 

 

3. Naar aanleiding van de VESTIA AFFAIRE: Vindt U STEK een betrouwbare partner? 

 

Antwoord: Ja. De Vestia affaire heeft geen relatie met woningbouwvereniging Stek. 

 

4. Heeft U in verband met de regionale functie van STEK (door fusie heeft STEK het 

op een flink deel van de woning(bouw)markt in de Bollenstreek voor het zeggen) 

ooit enige reden van twijfel gekend omtrent betrouwbaarheid?  

 

Antwoord: Nee. 

 

5. Hoe denken de colleges van B&W van de andere gemeenten waarin STEK opereert 

daarover? 
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Antwoord: Dat is ons niet bekend. Tijdens de bijeenkomsten voor ‘belanghouders’ die 

Stek organiseert,  waar ook collega’s van andere gemeenten aanwezig zijn, is in de 

afgelopen jaren niet gebleken dat er negatieve opvattingen zijn over Stek. 

 

6. Bent U bereid om de bevindingen van Uw bestuurlijke collega’s openbaar te 

maken, aan de raad voor te leggen? 

 

Antwoord: Dat is aan hen zelf. 

 

7. STEK heeft bij monde van hun directeur tijdens een recent georganiseerde 

informele raadsbijeenkomst  toegegeven op ‘bescheiden schaal’ in derivaten te 

hebben belegd. In welke bedragen moeten we hierbij rekenen en in hoeverre 

benadeelt dat de financiële positie van STEK? En wat heeft dat eventueel voor 

gevolgen voor Hillegom (voortgang sociale bouw)? 

 

Antwoord: Stek heeft voor € 160.000,= aan derivaten. Stek heeft hiervoor een 

overeenkomst met de bank die uitsluit dat een zogenaamde ‘margin call’ (wat de situatie 

was bij Vestia) van toepassing wordt. Het hebben van deze derivaten is geen nadeel voor 

Stek en de sociale woningbouw in Hillegom. Het geeft Stek de garantie van een vaste 

lage rente en werkt positief.   

 

8. Bent U bereid om een nader onderzoek te (laten) uitvoeren naar het financiële 

doen en laten van STEK en mogelijke frauduleuze zaken? 

 

Antwoord: Nee, daar hebben wij geen enkele reden voor.  

 

9. Indien ja, hoe denkt U dat te gaan doen? En op welke termijn zou dat kunnen? 

 

Antwoord: - 

 

10. Bent U bereid om, wanneer hieruit onregelmatigheden blijken, de raad hiervan 

 onverwijld in kennis te stellen, de conclusies omverbloemd ter bespreking / 

 beoordeling van de raad aan te bieden, en daarbij tevens aan te geven welke 

 mogelijkheden U heeft tot handhaving c.q.  bestuur en  management van STEK ter 

 verantwoording te roepen? Indien nee, waarom niet? (goed motiveren) 

 

Antwoord: Nee, wij zijn daar niet het aangewezen orgaan voor.  Het toezicht op een 

woningcorporatie als Stek is in meerdere lagen georganiseerd. Er is een eigen Raad van 

Commissarissen waarbij in de statuten is vastgelegd dat over belangrijke onderwerpen 

zoals investeringsbesluiten, treasury en fusie altijd de goedkeuring van de 

zevenhoofdige Raad van Commissarissen nodig is. Ook voert de accountant 2x per jaar 

een controle uit en beoordeelt de financiële situatie van Stek. Vanuit de landelijke 

overheid houdt het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) toezicht. Het CFV 

geeft een oordeel over de financiële situatie op last van de minister. Stek heeft hier al 
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jarenlang de A=-1status wat betreft haar inspanningen voor de vereisten van financiële 

zekerheid. Daarnaast wordt de financiële situatie van Stek beoordeeld door het 

Waarborg Fonds Sociale Woningbouw om leningen te kunnen aantrekken op de 

kapitaalmarkt. Aan de hand van financiële criteria wordt dan beoordeelt of Stek 

voldoende kredietwaardig is. 

 

11. Bent U op de hoogte van (bedrag noemen svp) de salarissen van de directie? Zijn 

die maatschappelijk en moreel verantwoord (Balkenende norm). 

 

Antwoord: Ja, salaris van directie/bestuur (in dit geval 1 persoon) is maatschappelijk en 

moreel verantwoord en het bedrag is ver beneden de Balkenende norm. Het 

bezoldigingsbeleid van Stek staat keurig toegelicht in haar jaarverslag. http://www.stek-

wonen.nl/files/Jaarverslag_2010.pdf   
4.18 Bezoldigingsbeleid bestuurder (remuneratie) 
De bestuurder heeft een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. De contractuele overeengekomen 
bezoldiging van de bestuurder van de Stek bestaat in 2010 (gelijk aan 2009) uit de volgende 
bestanddelen:  
-  een vast basissalaris dat binnen het kader van het advies van de Commissie Izeboud past. 
-  een bonus variërend van 0% tot 10%, afhankelijk van de mening van de Raad van Commissarissen, 
gebaseerd op de realisatie van de overeengekomen prestatiedoelstellingen. 
-  de bestuurder heeft beschikking over een auto (eigendom Stek) en betaald hiervoor een eigen 
bijdrage. 
- de bestuurder heeft geen afwijkende pensioenafspraken. 
Voor de bezoldiging van de bestuurder wordt in 2011 ook rekening gehouden met de nieuwe 
methodiek voor bezoldiging van commissarissen en bestuurders. 

 

12. Worden er bonussen /dividend uitgekeerd? En zo ja, waarom? Vindt U dat in het 

kader van de crisis te verantwoorden tegenover de burgers? 

 

Antwoord: Zie ook vraag 11. Het bezoldigingsbeleid kent de mogelijkheid tot uitkeren 

van bonussen. Dit is ter beoordeling aan de Raad van Commissarissen gebaseerd op de 

realisatie van overeengekomen prestatiedoelstellingen.  

 

13. Hebben bestuurders van STEK aandelen in de organisatie? Zo ja, hoeveel? 

 

Antwoord: Nee, Stek kent geen aandelen. Ook heeft de bestuurder niet op een andere 

wijze financieel belang in Stek.   

 

14. Wat vindt u van de communicatie van STEK met hun huurders? 

 

Antwoord: Er is een maandelijks overleg tussen Stek en de huurderbelangenorganisatie 

HBVB. De communicatie van Stek met de huurders in hier een belangrijk onderwerp van 

gesprek. De HBVB is positief over de wijze waarop Stek dit doet. Al jarenlang heeft Stek, 

en voorloper PAGO, het kwaliteitskeurmerk voor dienstverlening aan huurders.  

 

http://www.stek-wonen.nl/files/Jaarverslag_2010.pdf
http://www.stek-wonen.nl/files/Jaarverslag_2010.pdf
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15. Wat vindt U van de communicatie tussen STEK en de Gemeente (dit naar 

aanleiding van communicatieproblemen m.b.t. Goed Wonen en (eerder) 

Patrimonium)? 

 

Antwoord: De communicatie tussen de gemeente en Stek verloopt goed.  Er is 

regelmatig overleg tussen de portefeuillehouder en Stek en jaarlijks tussen het college 

en de Raad van Commissarissen. Ook op uitvoerend niveau is er goed contact tussen 

ambtenaren van de gemeente en medewerkers van Stek.   

 

 

 


