
Gemeenteraad Gooise Meren 
Schriftelijke vragen ex. artikel 33 Reglement van Orde 

 

Opvattingen van het college of burgemeester ex. artikel 33 Reglement van Orde. De griffie zorgt voor verspreiding. 

Beantwoording volgt zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 4 weken. 
 
 

Naam en fractie: Jacqueline Sweerts, D66 

Datum indiening: 14 januari 2020 

Datum antwoord: 18 februari 2020 

Onderwerp: Locatie Vinkenbaan 

 

Inleiding 
In het IHP staat beschreven dat op termijn in Muiderberg de beide scholen, Oranje Nassau en Vinkenbaan, op één locatie 

moeten worden ondergebracht. Dit omdat de komende jaren het aantal leerlingen zal gaan dalen in de kern Muiderberg. 

Hiervoor is De Rijver als mogelijke locatie geopperd. De huidige situatie is weerbarstig want de huidige werkelijkheid want op 

locatie Vinkenbaan staat niet alleen al ruimten leeg, er komen nog meer lokalen vrij nu SKBNM uit deze locatie gaat.  Onze 

vragen zitten gelegen in de vrijgekomen ruimten in Vinkenbaan.  

 
Vraag 1 

Waar staat het college in de locatiekeuze 'De Rijver' met betrekking tot de opdracht uit het IHP om de twee scholen in 

Muiderberg op 1 locatie te huisvesten? 

 

Antwoord 

Hoewel het exploitatie technisch wenselijk zou zijn om ruimten van de Rijver in te zetten voor zowel onderwijs als voor de 
sportieve, culturele, muzikale en maatschappelijke activiteiten zal dit niet mogelijk zijn zonder flinke aanpassingen en 
uitbreidingen aan het gebouw.  
 
Vraag 2 

Gezien de huidige ontwikkelingen bij de Vinkebaan, waar lokalen leeg (gaan) staan, overweegt het college om de locatie 

Vinkebaan als alternatieve locatie voor de twee scholen te gebruiken? 

 

Antwoord 

Er is nog geen keuze gemaakt voor een locatie, dus ook de locatie van de Vinkenbaan is en blijft een optie. Met de scholen is 
afgesproken om nog vóór de zomer van 2020 hier uitsluitsel over te verkrijgen.  
 
Vraag 3 

Is het college van plan deze optie te onderzoeken? Zo ja, kan hierin ook expliciet naar de financiële consequenties gekeken 

kunnen worden? Verwacht het college dat bij een locatiekeuze 'Vinkebaan' voor beide scholen er wellicht een lagere 

investering nodig zal zijn, wat gunstig uit zou kunnen pakken voor IHP als geheel?  

 

Antwoord 

Ja, deze optie zal ook worden onderzocht. Uiteraard zullen we voor een zorgvuldige afweging verschillende relevante aspecten 
in kaart brengen alsmede de financiële gevolgen hiervan.  
 


