
Amendement "voorgenomen verkoop gymzaal St Franciscusschool te Bennebroek"

Corsanummer: 2018004757
Hart voor Bloemendaal en Liberaal Bloemendaal 

Aan: de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal
Onderwerp: verkoop gymzaal St Franciscus te Bennebroek

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op donderdag 31 mei 
2018

Kennis genomen hebbende van het raadsvoorstel 2018004757om geen wensen en 
bedenkingen mee te geven mbt de verkoop van de voormalige gymzaal te Bennebroek:

Overwegende:
1. dat het college bij de verkoop van de voormalige gymzaal aan de koper enkel de 

verplichting wil opleggen na de sloop op dezelfde locatie het pand te herbouwen in 
dezelfde stijl en vormgeving;

2. het college geen verdere beperkingen of verplichtingen kenbaar heeft gemaakt en 
evenmin voor een mogelijk opvolgende koper;

3. dat de verkoopprijs ad EUR 20.000 in onderling overleg tot stand is gekomen met 
Stichting Jong Leren, gelet op de bouwstaat, de maatschappelijke doelstelling etc;

4. dat voor verhuur van vastgoed bestemd voor kantoorruimte en kinderdagopvang 
een normale markt bestaat;

5. dat bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed gestreefd moet worden naar een 
marktconforme prijs;

6. dat voor zover maatschappelijk gewenste activiteiten (financieel) ondersteund
(dienen te) worden door de gemeente, daarover afzonderlijke besluitvorming 
gewenst is zodat duidelijk is wat gesubsidieerd of bekostigd wordt met 
gemeenschapsgeld; ^

Besluit: S
Geeft het college de wens mee de gymzaal aan de Kerklaan te Bennebroek bij openbare o J
inschrijving te verkopen onder de verplichting (tevens als kettingbeding op te nemen ğg
voor een opvolgend verkrijger) voor de koper om na sloop op dezelfde locatie het pand SH 
te herbouwen in dezelfde stijl als de bestaande opstal en tevens op te nemen dat de 
gemeente het recht van eerste koop heeft.

Besluit van de Raad
Stemmen voor: Stemmen tegen:

Marielys Roos
Hart voor Bloemendaal
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 31 mei 2018
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