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Geachte raadsleden,  

 

Bezoekadres Correspondentieadres Contact Overige gegevens 

 De Verwachting 1  Postbus 8  T (088) 32 15 000  BNG Algemeen 28.51.52.785 

 1761 VM Anna Paulowna  1760 AA Anna Paulowna  F (088) 32 15 999   

     www.hollandskroon.nl   

 

Door de fractie van LADA is op 10 november 2014 een aantal technische vragen gesteld n.a.v. de berichtgeving 

in het NHD rond de vergoedingen die mij zijn verstrekt. Onderstaand treft u mijn antwoorden op deze vragen. 

 

Wilt u alle inrichtingskosten specificeren? 

Deze gespecificeerde inrichtingskosten heb ik u op 10 november 2014 verstrekt. 

 

Heeft de eigenaar van de woonboot nog een andere re latie met de gemeente, personeel van de 

gemeente of de burgemeester, anders dan die van huu rder-verhuurder? 

Nee 

 

Is er een huurcontract? zo ja, wilt u dat openbaar maken? 

Er is een huurcontract tussen mij en de eigenaar van de woonboot. Een kopie van deze huurovereenkomst 

zal ik u z.s.m. toesturen. 

 

Ook indien dit niet het geval is: heeft de huurder recht op huurbescherming, ook voor de situatie 

dat het eigendom over gaat in andere handen? 

Ik heb als huurder een contract voor bepaalde tijd, en dat contract kan met een redelijke termijn worden 

opgezegd, zowel door huurder als verhuurder. 

 

Zijn er afspraken gemaakt over het overnemen van de  inrichting voor het geval gedwongen 

beëindiging van de huurovereenkomst aan de orde is?  Indien dit aan de orde komt: vervalt de 

opbrengst dan weer aan de gemeente c.q. is dit verr ekenbaar met nieuwe huisvestingskosten? 
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Met het vergoeden van de inrichting van de woning (stoffering) is geen eigendomsclaim ontstaan op die 

betreffende stoffering. Stoffering is bovendien over het algemeen aard- en nagelvast (behang, 

vloerbedekking). Gordijnen werden mijn privé-eigendom en zullen meeverhuisd worden naar een andere 

woning indien die situatie zich voordoet. Inboedel is niet vergoed en mijn privé-eigendom. 

  

Was de woonboot in goede verhuurbare staat op momen t van in gebruikneming? 

Er diende het nodige te gebeuren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

J.R.A. Nawijn 

Burgemeester 
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