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ONDERWERP
Raadsinformatiebrief verkooptraject accommodatie Spuistraat 6

Geachte leden van de raad,

Het college heeft op 4-12-2017 besloten om het voormalig bibliotheekpand ’t Spui in verkoop te 
zetten. Op basis van dit besluit is door de Stichting Innovatie Bibliotheek Vlissingen het verkooptraject 
gestart (besluitnummer 814622). De uitgangspunten hierbij waren om een zo hoog mogelijk financieel 
resultaat te behalen en optimaal aandacht te geven aan een maatschappelijk zinvolle herbestemming 
van deze accommodatie. De verkoopstrategie hierin was een onderhandse inschrijving. In deze 
raadsinformatiebrief willen wij u informeren over het resultaat van dit inschrijvingstraject.

Aan de hand van de onderhandse inschrijving, sloot op 11 juli 2019 de inschrijvingstermijn. De SIBV 
ontving hierop twee inschrijvingen. Na toetsing door de beoordelingscommissie, leverde het resultaat 
van deze twee inschrijvingen onvoldoende borging van zowel de financiële- als maatschappelijke 
uitgangspunten op. Bij beide inschrijvers lag het financiële bod ver onder de taxatiewaarde en wisten 
ze met de beoogde maatschappelijke initiatieven onvoldoende passende invulling aan het voormalig 
bibliotheekpand te gegeven. Dit resultaat heeft tot het besluit geleid om niet tot gunning van het pand 
aan de inschrijvers over te gaan.

Met de wens van uw Raad om tot een goede maatschappelijke invulling te komen en leegstand te 
beperken, wordt getracht een nieuw verkoop-elan te creëren. Dit nieuwe elan heeft als doel om 
geschikte marktpartijen aan te trekken, die in staat zijn om een passende inv ulling te geven aan dit 
pand. De uitgangspunten hierbij zijn de leidende vastgestelde financiële- en maatschappelijke kaders. 
Wij streven ernaar om het verkooptraject zo spoedig mogelijk te vervolgen. Wij zullen uw raad 
hierover informeren.
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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




