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Verzonden

Geachte mevrouw Roos,

Uw aangekondigde rondvraag voor in de Commissie Grondgebied van 17 januari jl. is op uw verzoek

veranderd in een technische vraag. In deze mail beantwoordt het college uw vragen.

Uw vragenoverde Hartenlustschool

Hoewel de wethouder op 10 novemberjl ontkendestellig dat sprake is van een uitbreiding van

lesruimte op de Hartenlustmavo. Echter, op de zolder van de Hartenlustmavo zijn onlangs twee extra

klaslokalen gerealiseerd en er is een grote dakkapel met 12 ramen geplaatst. Wij hebben

geconstateerd dat het werk is uitgevoerd. Het betreft een aanzienlijke uitbreiding en een kostbare

ingreep.

Reactie op uw inleiding:

In de inleidende zin schrijft u dat de wethouderstellig heeft ontkend dat....etc. Dat is niet correct, de

wethouderheeft het volgende gezegd (letterlijk geciteerd):

“Er is inderdaad geen krediet verleend. Dus óf er wordt onderhoud gepleegd, óf men is voor eigen

rekening en risico bezig. Dat zou ook kunnen. Dat is de laatste stand van zaken”.

Vraag 1: Waaruit blijkt dat u hiervoor budget heeft gekregen van de raad?

Antwoord: in de begroting 2023 is rekening gehouden met een investering van € 625.000 t.b.v.

(inpandige) uitbreiding Hartenlustschool (als gevolg van een structureel ruimtetekort).

Vraag 2: Hoeveel kost deze ingreep?

Antwoord: over deze informatie beschikt de gemeente nog niet, daarover zijn we nog met de school in

overleg.

Het college heeft er overigens begrip voor dat de school op eigen in initiatief, vooruitlopend op het

gemeentelijke krediet waar de school door het structurele ruimtetekort recht op heeft, met de

aanpassing van het gebouw is begonnen. De school kiest hierin voor de leerlingen, probeert te

voorzien in voldoende en goede lesruimte.
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Vraag 3: Heeft de gemeente hiervoor krediet verleend en zo ja, wanneer of wordt dit in 2023

overgemaakt?

Antwoord: na vaststelling van de begroting 2023 heeft het college het Programma Huisvesting

Onderwijs 2023 vastgesteld. De Hartenlustschool is een van de scholen opgenomen in het programma

(dit betekent dat de school in aanmerking komt voor bekostiging). Op 8 december is het schoolbestuur

met een beschikking geïnformeerd.

Vragen over het Montessori College Aerdenhout:

Vraag 1: Er is een grote nieuwe villa gebouwd pal naast deze school. Klopt het dat dit grond was die

de gemeente in eigendom had en wanneer en voor welk bedrag is de grond door de gemeente

verkocht?

Antwoord: de gemeente is niet bekend met een, in de recente periode sinds uitbreiding van het

Montessori College Aerdenhout (MCA) aan de orde is, te koop staand stuk grond, in gemeentelijk

eigendom, grenzend aan het terrein van het MCA. Als u een bepaald perceel bedoelt vragen wij u dat

te specificeren.

Vraag 2: Indien geen eigendom van de gemeente: waarom heeft de gemeente niet overwogen het te

kopen ivm wensen van de school (die nu wil uitbreiden door een extra bouwlaag, terwijl er al drie

bouwlagen zijn en dit in strijd is met een goede ruimtelijke onderbouwing in dit gebied);

Antwoord: in de periode dat er met het MCA nagedacht wordt over uitbreiding van de school is

er geen gemeentelijke grond verkocht die geschikt zou kunnen zijn voor deze uitbreiding.

Overigens: uw kwalificatie van de bouwplannen delen wij niet. Daarnaast, er is er niet sprake van 3

bestaande bouwlagen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg, maar van 2.

Vraag 3: Wat heeft de gemeente met deze verkoopopbrengst gedaan?

Antwoord: zie antwoord op vraag 1 en 2, er is geen sprake van een verkoopopbrengst.

Vraag 4: Waarom is deze grond niet behouden voor de school?

Antwoord: zie antwoord op vraag 1 en 2.  
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