
Beste voorzitter,

Vanuit  onze  fractie  willen  we  onderstaande  schriftelijke  vragen  indienen  over  het 
collegebesluit van 13 maart over de verkoop van het verenigingsgebouw. We zouden deze 
vragen graag voor het forum ruimte beantwoord zien.

-   Waarom is  het  collegebesluit  van  13 maart  vertrouwelijk?  Je  wil  toch  juist  graag 
ruchtbaarheid  geven  aan  dit  besluit  zodat  zoveel  mogelijk  partijen  een  plan  kunnen 
indienen.
Bij het ten uitvoer brengen van ons besluit zal zeker brede bekendheid worden gegeven  
zodat zoveel mogelijk partijen een plan kunnen indienen. 
De vertrouwelijkheid van het besluit had te maken met de bijlage die aan het advies was  
toegevoegd in relatie tot de financiële belangen van onze gemeente. In de bijlage was een  
uitgebreid taxatieverslag opgenomen dat is gemaakt in opdracht van de gemeente.

- Waarom is een vertrouwelijk collegebesluit wel al doorgestuurd naar
8 ondernemers/ projectontwikkelaars? Bevoordelen we nu niet een kleine groep insiders?
Het  inlichten  van  een  aantal  hoofdzakelijk  lokale  ondernemers  en  particulieren  was  
ingegeven door de door hen getoonde interesse in het pand. Wij zien het als een vorm van  
fatsoen –  niet  als  een  bevoordeling  van  een  groep  insiders  –  om  degenen  die  
belangstelling hebben getoond en ideeën kenbaar hebben gemaakt te informeren over  
ons besluit over deze kwestie en het vervolgtraject. 

- Waarom wil het college al  in juni een keuze maken uit  de ingediende plannen? De 
beauty contest is nog niet eens openbaar. Je kan niet van ontwikkelaars verwachten dat ze 
binnen 2 maanden een goed uitgewerkt plan hebben met een onderbouwde bieding.
In  ons  besluit  gaan  wij  er  vanuit  dat  geïnteresseerden  na  publicatie  3  maanden  de  
gelegenheid krijgen een plan  in  te  dienen.  Op dit  moment  heeft  nog geen publicatie  
plaatsgevonden. Wij hebben niet besloten noch de wil geuit in juni een keuze te maken.

- Wat vindt het college van het idee om het proces in twee stappen op te knippen. Geef 
mensen eerst een kans om binnen 2 maanden een globaal plan in te dienen dat nog niet 
volledig dichtgetimmerd en onderbouwd hoeft te zijn. Uit deze plannen selecteert de raad 
een shortlist die vervolgens nog een aantaal maanden krijgen om een goed onderbouwde 
bieding uit te brengen.
Wij zullen geïnteresseerden uitnodigen een bod uit  te  brengen in combinatie met een  
(schets)plan.  Dit  hoeft  geen plan te  zijn dat  tot  achter de komma is  uitgewerkt.  Een  
periode van 3 maanden lijkt ons voldoende om zo’n concreet idee te ontwikkelen en op  
haalbaarheid te toetsen. 
Niet valt uit te sluiten dat na deze 3 maanden toch blijkt dat een extra selectieronde op  
basis van hetgeen dan is ingediend wenselijk is. Dat is wat ons betreft een overweging  
die op dat moment kan worden gemaakt. 
In onze publicatie zullen wij hiervan melding maken. 



-  Kent  het  college de  organisatie  BOEI?  www.boei.nl  Zo ja,  is  hier  al  contact  mee 
geweest?
Het college is bekend met deze organisatie.  Omdat de organisatie zich inzet voor het  
herbestemmen van industrieel erfgoed en het hier gaat om een voormalig schoolgebouw  
is  geen  contact  gelegd.  Wel  wordt  contact  gelegd  met  een  specialistische  
erfgoedmakelaar. 

I.P.F. Boreel de Mauregnault
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