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Onderwerp  

Situatie bij de Burcht van Haeften 

 

Kennisnemen van 

1. De huidige situatie rondom de Burcht van Haeften en  

2. de beantwoording van een technische vraag over de Burcht van Haeften 

 

Inleiding 

De afgelopen maanden heeft het college hard gewerkt om de (financiële) toekomstbestendigheid van 

de Burcht van Haeften te borgen en te versterken. Mede naar aanleiding van vragen vanuit uw raad 

geeft deze informatienota een korte terugblik op de inspanningen / ontwikkelingen van de afgelopen 

twee jaar op dit dossier én levert het een antwoord op die gestelde vragen. 

 

Terugblik ontwikkelingen rondom de Burcht van Haeften 

In december 2018 is de voormalige gemeente Neerijnen een overeenkomst aangegaan met de CMN-

groep voor de exploitatie van de Burcht van Haeften. Zij waren sinds 30 oktober 2018 gestart met de 

exploitatie van de Burcht van Haeften. Onderdeel van deze overeenkomst was een 

instandhoudingsbijdrage van de gemeente die ter compensatie diende voor de huur die de CMN groep 

was verschuldigd aan de gemeente. Die instandhoudingsbijdrage zou jaarlijks worden afgebouwd. De 

CMN-groep zou inkomsten verwerven uit verhuur aan scholen, kinderopvang, bibliotheek en sportzaal. 

Op 29 oktober 2019 is de CMN-groep failliet gegaan. In een gesprek met wethouder van Bezooijen, 

juridische ondersteuning en de curator is vastgesteld dat de overeenkomst tussen de gemeente en de 

CMN-groep buiten het faillissement werd gehouden. In die tijd beheerde de CMN-groep meerdere 

complexen in andere gemeenten. 

 

De bestuurder van de CMN-groep stond toen ingeschreven als enig bestuurder van de Burcht van 

Haeften en is die rol, na het faillissement van de CMN-groep, blijven vervullen. Met deze bestuurder is 

meermalen een gesprek aangegaan over de onwenselijkheid van het ontbreken van een voltallig 

bestuur.  

 

Toen begin 2020 bleek dat er geen jaarrekening over 2019 opgeleverd werd, zijn meerdere gesprekken 

aangegaan met deze bestuurder. Hieruit bleek dat de financiële administratie niet op orde was. Het 

resultaat hiervan was dat er een situatie ontstond waarbij rekeningen niet of te laat werden betaald. 
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Op 17 juni 2020 heeft een laatste gesprek met de bestuurder plaatsgevonden. Tijdens dit laatste 

gesprek heeft deze bestuurder ontslag genomen. 

 

De gemeente heeft het initiatief genomen om een interim-bestuur te benaderen met als taak het 

verschaffen van inzicht in de financiële situatie en het beheer uitvoeren van de lopende zaken. Dat 

interim-bestuur heeft hierbij voor het financiële deel samengewerkt met administratiekantoor Satter. 

Al eerder was door de gemeente administratiekantoor Satter gevraagd om inzicht te geven in de 

financiële positie van de Burcht van Haeften. Omdat financiële gegevens moeilijk te traceren waren, 

heeft dit proces langer geduurd dan verwacht. Gedurende dit proces is er intensief samengewerkt met 

de gemeente. 

 

Inmiddels zijn de jaarrekeningen 2018 en 2019 opgemaakt en is duidelijk dat de financiële positie van 

de Burcht van Haeften, ondanks het slechte financiële management van de vorige bestuurder en 

Corona, positief is. De openstaande rekeningen zijn vereffend en er resteert in 2020 een bescheiden 

batig saldo. Per 1 januari 2021 kan het nieuwe stichtingsbestuur starten zonder negatieve financiële 

gevolgen van de afgelopen periode. Het nieuwe bestuur en de gemeente treden nog in overleg over 

een nieuwe overeenkomst. 

 

De jaarrekeningen maken ook inzichtelijk dat de vorige bestuurder zich geldbedragen heeft 

toegeëigend waar hij geen recht op had. Tevens hebben er verrekeningen plaatsgevonden tussen 

verschillende objecten die de CMN-groep exploiteerde. De gemeente heeft juridische ondersteuning 

toegezegd aan het interim-bestuur van de Burcht van Haeften om een claim richting de vorige 

bestuurder voor te bereiden. Deze procedure is inmiddels in gang gezet. Omdat de jaarrekeningen 

onderdeel uitmaken van deze procedure zijn zij niet als bijlage toegevoegd. De jaarrekeningen liggen 

ter inzage bij de griffie. 

 

Met het nieuwe stichtingsbestuur staat nu een groep mensen klaar die zich, nu de financiële erfenis is 

vereffend, bereid heeft verklaard om toe te treden tot het nieuwe bestuur van de Burcht van Haeften.  

 

Beantwoording technische vraag 

In de raadsvergadering van 29 september 2020 heeft de LLB-fractie een vraag gesteld over de Burcht 

van Haeften. De vraag was waar het geld is gebleven dat gemeente Neerijnen heeft besteed aan 

verbouwing Burcht van Haeften.  

 

De voormalige gemeente Neerijnen heeft een bedrag van € 25.000,= beschikbaar gesteld voor een 

interne verbouwing. Deze interne verbouwing moest ervoor zorgen dat de ruimten in de Burcht van 

Haeften beter benut konden worden. Met dit bedrag zijn twee zaken gerealiseerd en betaald: 

1. de voormalige bibliotheekruimte is verbouwd tot een brasserie en  

2. er is een vloerafdekking aangeschaft zodat de sportzaal ook voor andere doeleinden gebruikt 

kan worden zonder de sportvloer te beschadigen.  

 

Het interim bestuur heeft vastgesteld dat de werkzaamheden daadwerkelijk zijn uitgevoerd.  
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Kernboodschap 

De afgelopen maanden is hard gewerkt om, na het ontslag van de oud-bestuurder, de Burcht van 

Haeften toekomstbestendig te maken. Er staat nu een groep mensen klaar die zich, nu de financiële 

erfenis is vereffend, bereid heeft verklaart om toe te treden tot het bestuur van de Burcht van Haeften. 

Ook is inzichtelijk geworden dat het geld dat de voormalig gemeente Neerijnen beschikbaar stelde 

voor verbouwing van De Burcht rechtmatig is besteed. 

 

Consequenties 

N.v.t. 

 

Financiën 

De jaarrekeningen maken ook inzichtelijk dat de vorige bestuurder zich geldbedragen heeft 

toegeëigend waar hij geen recht op had. Tevens hebben er verrekeningen plaatsgevonden tussen 

verschillende objecten die de CMN-groep exploiteerde. De gemeente heeft juridische ondersteuning 

toegezegd aan het interim-bestuur van de Burcht van Haeften om een claim richting de vorige 

bestuurder voor te bereiden. Deze procedure is inmiddels in gang gezet. Omdat de jaarrekeningen 

onderdeel uitmaken van deze procedure zijn zij niet als bijlage toegevoegd. De jaarrekeningen liggen 

ter inzage bij de griffie. 

 

Communicatie 

N.v.t. 

  

Vervolg 

Het college zal u gedurende de verdere afhandeling van dit dossier op de hoogte houden. 

 

Bijlage(n) 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe, 

de secretaris,                          de burgemeester, 

Karen Coesmans   Servaas Stoop 

 

 


