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ONDERWERP
Raadsinformatiebrief verkoop accommodatie Spuistraat 6

Geachte leden van de raad,

Het bestuur van de Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen, eigenaar van het pand ’t Spui gelegen aan 
Spuistraat 6, heeft het college van burgemeester en wethouders een stappenplan voorgelegd. Op basis 
van dit plan wil de stichting de verkoop van ’t Spui laten verlopen. Het college heeft hiermee ingestemd. 

Dit besluit is genomen onder besluitnummer 814622 d.d. 6 februari 2018. In deze raadsinformatiebrief 
willen wij u informeren over de afwegingen die hebben geleid tot dit besluit. 
Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen heeft in 1997 de bouw van ’t Spui gerealiseerd op basis v an 
een door uw raad verleende borgstelling voor de daarvoor benodigde hypothecaire leningen. 
Nu de Bibliotheek Vlissingen is gevestigd in CineCity en ’t Spui verlaten heeft, kan het verkoopproces 
in gang worden gezet. 
Kern van dit voorstel is de verkoop via een inschrijvingsprocedure te laten verlopen. Op deze wijze 
streeft de Stichting ernaar de verkoop van ’t Spui op een transparante wijze te laten verlopen. De 
uitgangspunten daarbij zijn om een zo hoog mogelijk financieel resultaat te behalen en optimaal 
aandacht te geven aan een maatschappelijk zinvolle herbestemming van deze accommodatie.
De beoogde verkoopstrategie verloopt conform het gemeentelijk vastgestelde verkoopproces. 

Oude Markt 3 niet in de verkoop
Het college heeft besloten dat het pand Oude Markt 3, dat door Stichting Innovatie Bibliotheek 
Vlissingen wordt gehuurd, geen onderdeel uitmaakt van het totale verkoopobject “Spuistraat 6”. 
Om de zorgvuldigheid in dit proces te bewaken in relatie tot de verkoop van deze accommodatie en 
dit aangrenzende pand “Oude markt 3”, wordt intensief overleg gevoerd met de eigenaar van dit 
pand. Dit pand wordt binnenkort door de Stichting in oorspronkelijke staat hersteld. 



Wij hopen u met deze verantwoording naar tevredenheid geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar




