Gemeenteraad Gooise Meren
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard (in plaats van telefonisch contact)
Van

:

Lars Voskuil, PvdA

Datum indiening

:

20 januari 2016

Betreft

:

Verwarming Michiel de Ruyterschool

Beantwoording wordt
standaard op BIS gezet
Datum toezending
antwoord

o
:

(hier aankruisen als u dit niet wilt!)

27 januari 2016

Edelachtbaar college,
Van verschillende kanten zijn wij benaderd over de situatie in de gymzaal van de Michiel de
Ruyterschool. Die locatie wordt gebruikt voor de inzameling van hulpgoederen, onder andere bedoeld
voor de opvang van vluchtelingen. Sinds het buiten gebruik stellen van de gymzaal is er geen of
onvoldoende verwarming. Dat betekent dat de tientallen vrijwilligers die zich inzetten bij de inname,
catalogisering en distributie van tweede hands goederen moeten werken bij temperaturen die bij de
huidige weersomstandigheden zelfs onder nul zakken.
Als oorzaak wordt aangegeven dat Nuon niet opschiet met het her-aansluiten van de verwarming. De
gemeente Gooise Meren heeft naar verluid aangegeven dat Nuon weinig prioriteit hieraan geeft.
De fractie van de PvdA is van mening dat deze vrijwilligers, die zich belangeloos inzetten voor
anderen, wel wat warmte verdienen, in plaats van letterlijk in de kou gezet te worden.
Dat brengt ons tot de volgende vragen:
1. Bent u op de hoogte van de situatie in de Michiel de Ruyterschool?
Ja is bij ons bekend
2. Deelt u de mening van de PvdA dat het niet wenselijk is deze vrijwilligers letterlijk in de
kou te laten staan?
Ja die mening delen wij.
3. Wat doet de gemeente Gooise Meren eraan om ervoor te zorgen dat er zo spoedig
mogelijk een oplossing komt voor dit probleem?
Wederom aangedrongen bij gasleverancier de aansluiting te bespoedigen.
4. Op welke termijn verwacht u dat dit probleem opgelost wordt?
Vermoedelijk deze week.
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5. Is de gemeente bereid als tussenoplossing tijdelijk (bouw-)verwarmingsapparaten te
plaatsen om de ergste kou uit de lucht te halen tot de reguliere verwarming weer
gebruikt kan worden?
Is inmiddels afgelopen vrijdag gedaan door het plaatsen van kachels in de kleedkamer.
Gelet op de urgentie zien wij de oplossing voor dit probleem graag nog eerder, liefst per omgaande,
tegemoet dan de beantwoording van deze vragen aan ons. Het Vragenuurtje van 27 januari komt hier
wat ons betreft te laat voor, dus kan worden volstaan met schriftelijke afhandeling. Wij rekenen erop
dat de situatie zo snel mogelijk verbeterd wordt, zo niet dan zullen wij deze vragen alsnog inbrengen
voor 27 januari.
Fractie PvdA Gooise Meren,
Lars Voskuil
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