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Geacht College, 
We hebben vanuit de markt van makelaars/projectontwikkelaars vernomen dat de gemeente Heusden 
voor de verkoop van de bouwkavels, in het meest zuidelijke deel van Plan Steenenburg, heeft gekozen 
voor een makelaar van buiten de gemeente Heusden.  
Zover wij hebben begrepen heeft deze makelaar ook nog “geen markt” in de gemeente Heusden.  
Wij hebben eveneens begrepen dat alleen een drietal makelaar/projectontwikkelaars van buiten de 
gemeente Heusden zijn uitgenodigd voor dit traject.  
Eén van deze partijen heeft vervolgens een makelaar binnen Heusden benaderd om samen in te 
schrijven voor de aanbesteding (omdat de door Heusden uitgenodigde partij geen markt heeft in 
Heusden). Uiteindelijk heeft één makelaar uit Heusden indirect meegedaan, maar is niet uitgenodigd 
door de gemeente Heusden (enkel als samenwerkende partij van de uitgenodigde 
makelaar/projectontwikkelaar).  
Naar aanleiding van het vorenstaande hebben wij de volgende vragen:  

1. Is het juist dat u een drietal, niet in Heusden gevestigde makelaars/projectontwikkelaars, heeft 
uitgenodigd om deel te nemen aan de aanbesteding verkoopbegeleiding bouwkavels zuidelijk 
deel Plan Steenenburg? Zo neen, waarom is onze stellingname niet juist? 
 

2. Op grond van welke criteria heeft u de selectie gemaakt voor de uit te nodigen 
makelaars/projectontwikkelaars (bijvoorbeeld kennis van de lokale markt van de gemeente 
Heusden, naamsbekendheid, etc.)? 

 
3. Klopt het dat u geen makelaar/projectontwikkelaar uit de gemeente Heusden heeft benaderd om 

een aanbieding te doen en zo ja, waarom heeft u dat niet gedaan? 
Hoe verhoudt dat zich met het Heusdense inkoopbeleid? Zo nee, welke lokale 
makelaar/projectontwikkelaar heeft u wel benaderd?  
 

4. Op welke wijze bent u tot de afweging gekomen om te komen tot de gunning aan deze 
makelaar/project? Heeft u dit schriftelijk vastgelegd? 
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5. Waarom is in dit geval een Europese aanbesteding niet van toepassing dan wel noodzakelijk?  

 
In afwachting van uw reactie verblijf ik, namens de fractie 
met vriendelijke groet, 

 
H.J. Kleian 
Raadslid Heusden Transparant 


