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Naam en fractie: Marlène Potjer, VVD 

Datum indiening: 22 maart 2022 

Datum antwoord: 12 april 2022 

Onderwerp: Krediet Vondelschool  

 

Inleiding 
Wij hebben kennisgenomen van uw RM 68614, ter voorbereiding op het themauur rondom de stand van zaken IHP. 
In de raadsvergadering in december was het uw uitdrukkelijk verzoek, dat de raad toch echt wel instemde met het verzoek 
het krediet aan de Vondelschool te verlenen, zodat zij nu aanbestedingen konden gaan doen en geen extra vertraging zouden 
oplopen. Nu hebben wij begrepen van het schoolbestuur dat er onduidelijkheid is over de indexering en dat de school op dit 
moment daardoor niet kan starten met de aanbestedingsvraag. 
 
Vraag 1 
Klopt het dat de Vondelschool niet kan starten en heeft dit te maken met uw RM van 15 maart j.l.? 
 
Antwoord 
De Vondelschool kan starten met de voorbereidingen. Het schoolbestuur is bouwheer en maakt vanuit deze rol keuzes over 
hoe zij het proces willen inrichten. De gemeente stelt hierin kaders met betrekking tot de financiering en afspraken die daar 
invloed op hebben, zoals indexering. Er is geen verband met de RM van 15 maart.  
 
Vraag 2 
U bent inmiddels toch al enkele jaren op de hoogte van de indexeringen. Hierover is in de raad meermaals gesproken en is 
door u toegelicht, waardoor het bedrag omhoog is gegaan. Hoe is het mogelijk, dat na uw aandringen in de raad van 
december om tot een besluit te komen, dan nu opnieuw onduidelijkheid gegeven wordt aan de school omtrent de indexering 
en er dus niet gestart kan worden? 
 
Antwoord 
Zoals bij het antwoord op vraag 1 aangegeven is er wat ons betreft vanuit de gemeente geen onduidelijkheid gegeven aan de 
school. Wij hebben met uw besluit een duidelijk budget afgegeven aan het schoolbestuur. De school is nu als bouwheer aan 
zet om het project uit te gaan voeren binnen de kaders die zij daarvoor vanuit de gemeente hebben meegekregen. 
 
Vraag 3 
De verwarmingsketel staat op springen en daarnaast giert de wind aardig door het niet geïsoleerde gebouw. Is het niet van 
het allergrootst belang dat deze school nu echt aangepakt gaat worden?  Een nieuwe ketel en stoken voor de buitenwereld 
zijn de kosten voor de school, vindt u niet dat dit kapitaalvernietiging is? Gaat u de school hierin tegemoetkomen omdat u als 
gemeente elke keer iets tegenkomt waardoor er sprake is van uitstel?  
 
Antwoord 
Wij erkennen zeker het belang van de aanpak van deze school. Juist om die reden hebben wij eind 2021 ook bij de raad 
aangedrongen op besluitvorming. Zoals reeds aangegeven is er wat ons betreft geen onduidelijkheid of reden voor nieuwe 
vertraging of uitstel.  
 
Vraag 4 
Kunnen wij bij het themauur een actueel overzicht ontvangen, met hierin ook de scholen, die op dit moment niet in het 
huidige IHP overzicht zijn opgenomen, maar waar over enkele jaren toch ook onderhoud gepleegd zal moeten worden? 
 
Antwoord 
Ja, wij hebben in het kader van de programma-aanpak een overzicht gemaakt waarin alle scholen opgenomen zijn. 
 
 


