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Onderwerp Aankoop schoolkavel De Krijgsman en voorbereidingskrediet IKC Muiden 
(278214) 

Datum 22 maart 2017 

Aanwezig namens  
raadsfractie 

Niehe (VVD) , Balzar (D66) , Mastenbroek (CDA) , Voskuil (PvdA), Portengen 
(GL), Munneke-Smeets (HvB), Haije (50PLUS), Kwekkeboom (GOP), van Wees 
(Gewoon GooiseMeren), Vlaanderen (Fractie Vlaanderen) 
 

Meesprekers o Hans van der Steen, Marcelle Visée,  Peter de Boer (stadsraad) 
o Jules van Precht (Talent Primair en namens ASCO) 
o Dhr. van Schendel (ASCO / Josephschool) 

Aanwezig namens college Boland 

Ambtelijke ondersteuning  Zeegers 

Voorzitter Potjer 

Griffie Knibbe 

  

Besproken items De voorzitter heet iedereen welkom. Korte presentatie door dhr. Zeegers. 
 
Diverse vragen van raadsleden worden beantwoord.  
Waarom kan de school niet op de Bredius zoals men destijds in Muiden wilde? 
In het bestemmingsplan van Bredius is geen school opgenomen, in bp De 
Krijgsman wel. Er is niet voldoende ruimte om ook sportvoorzieningen binnen 
hetzelfde plan te realiseren. Dan zou flink de hoogte ingegaan moeten worden 
en dat is niet wenselijk om andere redenen.  
Zijn er risico’s m.b.t. de restsetting zoals genoemd in de overeenkomst. Nee. Is 
standaard bepaling. 
 Hoe kijken de scholen naar de voorgestelde locatie. De heer van Precht geeft 
aan dat zij blij zijn met het huidige voorstel.  
Hoe zit het met de locatie van gymzalen en sportvelden? Wat is de looproute 
naar Bredius en hoe veilig is deze. De tekening geeft een looproute met brug 
aan, een omweg via de sluis vinden de scholen niet prettig. Ook de huidige 
looproute van de Josephschool naar Muiden-Oost is niet geheel veilig 
overigens. 
Hoe verhoudt het totaal aantal m2 maatschappelijke voorzieningen op De 
Krijgsman zich tot de nu beschikbare m2 voor het IKC? Wethouder geeft aan 
dat voor deze onderhandelde prijs 3500m2 aangekocht is. Er zit wel 8600m2 
maatschappelijke voorziening in het bestemmingsplan maar dan moet er veel 
duurdere grond aangekocht worden.  
Hoe zit het met (voorlopig) handhaven van huidige Josephschool? De heer van 
Schendel geeft aan dat de school op de Kloosterstraat vooralsnog blijft staan. 
De wethouder geeft aan dat de school voorlopig blijft ivm piekbelasting. De 
groei van leerlingenaantal maakt dat ASCO ook heeft ingeschreven op de 
Krijgsman waarna de samenwerking met TalentPrimair is aangegaan voor het 
IKC.  
Wanneer komt duurzaamheid aan de orde. Dat komt in een later stadium.  
Is er al een stedenbouwkundig plan. Ja die schetsen zijn eerder getoond.  
Heeft de gemeente de plicht tot huisvesting van alle stromingen in 
basisonderwijs of alleen tot openbaar onderwijs.? De gemeente heeft de plicht 
om voor alle stromingen onderwijshuisvesting te regelen.  
Wie is verantwoordelijk bij exploitatietekort bij eventuele leegstand. Dat is de 
gemeente.  



 

 
Er blijven ook vragen openstaan m.n. over de BTW constructie.  
De wethouder geeft aan dat de gemeente vanuit haar eigen 
verantwoordelijkheid checks heeft laten doen o.m. door Deloitte. De 
uiteindelijke betaling moet door de ontvangende partij aan de inspecteur van 
belastingdienst worden voorgelegd.  
Een aantal raadsleden vraagt zich af of wel alles in de openbaarheid besproken 
kan worden. De voorzitter geeft aan dat er schriftelijk altijd vragen gesteld 
kunnen worden, de wethouder kan dan ook beoordelen of het openbare 
informatie is.  
 

Toezeggingen college  
 

Aanbevelingen per fractie 
verdere procedure 

VVD – meningsvormende raad  
D66 – meningsvormende raad 
CDA – meningsvormende raad 
PvdA - 2e gesprek, deels besloten 
GL – meningsvormende raad 
HvB - besloten gesprek 
50PLUS – meningsvormende raad 
GOP besloten gesprek 
Gewoon GooiseMeren – besloten gesprek en meningsvormende raad 
Fractie Vlaanderen – besloten gesprek 

 


