
Persbericht

Deelraad Zuid vraagt om uitbreiding rekenkameronderzoek 
erfpachtherzieningen.

Afgelopen raadsvergadering heeft de deelraad Zuid op initiatief van de VVD en D66, 
een motie aangenomen waarin wordt gevraagd of de aangekondigde onderzoek van 
de rekenkamer in Amsterdam kan worden uitgebreid.

“Op dit moment wordt alleen gekeken naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid. 
Wij willen ook dat de rekenkamer naar de rechtmatigheid van de 
erfpachtherzieningen kijkt. Tevens moet gekeken worden naar het 
rechtsgelijkheidsbeginsel, aldus woordvoerder Jair Eisenmann van de VVD”. 

Reden voor dit alles is dat mogelijk verkeerd en verschillende aanbiedingen zijn 
gedaan door de Gemeente in de afgelopen periode in deelraad Zuid.

“We hebben geconstateerd dat in dezelfde woonblokken verschillende aanbiedingen 
door de gemeente zijn gedaan. Ook hebben we geconstateerd dat de gemeente 
aanbiedingen heeft gedaan die 10 keer zo groot waren als ze werkelijk konden 
aanbieden. Dit zoeken we al intern uit, maar de algemene vraag lijkt mij goed dat dit 
door de rekenkamer wordt beantwoord, aldus Eisenmann”.

De motie is bijna met algemene stemmen aangenomen.

Voor meer informatie, Jair Eisenmann 06-20320961



SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Steller vragen: VVD en D66

Aan Het Dagelijks Bestuur van Stadsdeel Zuid 

Onderwerp:  
Aankondiging rekenkameronderzoek naar canonherzieningen einde tijdvak

De Rekenkamer Amsterdam start binnenkort een onderzoek naar de 
canonherzieningen einde tijdvak. In dit onderzoek wordt nagegaan of het proces om 
erfpachtrechten van burgers en bedrijven te herzien doelmatig en doeltreffend 
verloopt.  Daarbij worden de herzieningen onderzocht waarbij de gemeente een 
plicht heeft om voorafgaande aan de canonherziening eerst zelf een aanbieding te 
doen voor de nieuwe grondwaarde van de canon. 

Hierbij wordt echter niet de rechtmatigheid van de canonherzieningen onderzocht, 
terwijl daar op basis van de verschillen die zijn geconstateerd in de aanbiedingen die 
door de gemeente zijn gedaan in de Beethovenstraat wel degelijk aanleiding toe is. 
                                                                         

Vragen:

Is het Dagelijks Bestuur bereid de Rekenkamer te verzoeken om een aanvullend 
onderzoek te doen naar de rechtmatigheid van de canonherzieningen, waarin ook 
een toets aan het rechtsgelijkheidsbeginsel wordt meegenomen?
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Jair Eisenmann
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