
 

VERSLAG 

Betreft  Politieke markt Carrousel  
Datum vergadering 6 september 2010 

Aanwezig De heer A. H.G. Prinsen (voorzitter); 
Mevrouw E.T.M. Meijers (secretaris); 
De heren R.C. Littel en A.A. Kweekel (EVA); 
Mevrouw P.B. Rooimans (PvdA); 
Mevrouw A. Nootenboom en de heer M.C.C. Goedknegt (VVD); 
Mevrouw S.E.M. Hek (CDA); 
De heer J. van Wolfswinkel (CU/SGP); 
Mevrouw J.E. de Leeuwe (NAP); 

 De heer R.C.S. van Praag (wethouder). 
Onderwerp Ontwikkeling woon/zorgcentrum Klepperwei 

 
 

1. Opening 
De Voorzitter heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 
2. Ontwikkeling woon/zorgcentrum Klepperwei  

Mevrouw De Leeuwe vraagt zich af waar de € 140.000 voor bestemd is en vraagt zich ook af waar dit 
geld vandaan komt.  Zij zou graag helder willen zien de kosten en de verdeling daarvan. Ook zou zij 
graag willen weten wat de financiële consequenties zijn. Tot slot wil zij weten wat het schoolbestuur 
vindt van plannen die er zijn. 
Mevrouw Hek wil weten wat de zinsnede ‘zonder financiële gevolgen’ betekent. Wie gaat er voor de 
voorbereiding zorgen om tot definitieve besluitvorming te komen. Vervolgens vraagt zij zich af hoe de 
kosten zich verhouden ten opzichte van soort gelijke projecten.  Wanneer kan zij de uitvoering 
verwachten. Zij meldt dat zij heel weinig terug ziet in het stuk over participatie van de burgers. Zij 
vraagt zich daarom af of hier rekening mee wordt gehouden.  
De heer Van Wolfswinkel geeft aan dat Argos had gezegd dat wat hier gebeurt zij nog nooit hebben 
meegemaakt. Hoe is de situatie nu en hoeveel tijd wij hebben van Argos, hoe staat het met de 
subsidies en wat is de deadline. Hoe staat het schoolbestuur er nu in en werken ze 100% mee. Hij 
vraagt zich af in hoeverre het zwembad betrokken is. Vervolgens merkt hij op het er in het voorstel een 
standaard paragraaf communicatie moeten komen, want dat mist hij in dit stuk. Hij merkt op dat er 
meerdere deadlines en is benieuwd naar welke het eerste afloopt. 
De heer Goedknegt wil van de wethouder een toelichting over het verwerven van grond, gemeente en 
het schoolbestuur. Hoe zit het met de eigendomspositie van de grond waarop de school is gebouwd. 
Hij vindt de start van de bouw in het eerste kwartaal 2011 erg ambitieus. Hoe verhoudt zich dit tot de 
duur van de nog te volgen procedures in het kader van de WRO en welke tijdpad heeft het college in 
gedachte. Vervolgens merkt hij op dat er aan de raad gevraagd wordt naar een locatie keuze zonder 
financiële gevolgen. Hij vindt dat er een uitgebreid inzicht in de financiële gevolgen noodzakelijk is 
voordat de raad zich kan binden aan een locatie keuze waar een ontwikkelaar rechten aan zou kunnen 
ontlenen. Ook zou hij graag inzicht willen hebben in het draagvlak. Er wordt gesproken over het pakket 
eisen van de school. Hij neemt aan dat dit gebaseerd is op de lange termijn leerling prognoses en dat 
het college dit ook aan de raad kan overleggen. Hij geeft aan te denken dat de €140.000 bestemd is 
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voor de grondexploitatie wat voor hem een positief zal zijn. Dit zal wel in beslotenheid toelicht moeten 
worden. Op pagina 1 wordt gesproken over het invullen van de vrijgekomen locatie van de Klepperwei 
die recht doet aan de woonvisie. Afgesproken is om deze locatie terug te geven aan het park. Hij zou 
graag hierop een toelichting willen hebben van de wethouder.  
Mevrouw Rooimans meldt dat zij weinig toe te voegen heeft. Hoe verhoudt de parkvisie zich met de 
ontwikkeling van de Klepperwei. Hoe zit het met de ambities van het schoolbestuur. En tot slot zou zij 
willen weten hoeveel geld er inmiddels is ingepompt.  
De heer Kweekel is verbaasd over het brandveiligheiditem. Het gebouw is al verouderd. M.b.t. het 
programma van eisen en de gymzaal baart de mix van het hem zorgen. Hij zou graag willen weten hoe 
dit geregeld wordt. Ook vraagt hij aandacht voor het hertenkamp. Tot slot vraagt hij zich af of het 
zwembad bereikbaar is tijdens de bouw.  
De heer Van Praag geeft aan dat de urgentie dat er iets moet gaan gebeuren met het gebouw om veel 
redenen groot is. Het pand staat op het punt zijn gebruiksvergunning te verliezen. De eigenaar is niet 
van plan is om hier iets aan te doen met uitzicht is op nieuwbouw. In het verleden is een plan gemaakt 
op een plek wij het niet willen. Hij geeft aan dat het college vindt dat als er gewerkt wordt aan een 
project dan moet het project ook feitelijk opgestart worden. Het voorstel dat voorligt is hiervoor. Dit t 
voorstel behelst de vraag van de kosten en uitvoering van dit project. De grondexploitatie wordt 
verantwoord aan de raad. Met veel mensen is nog niet over het project gesproken. Er is wel verteld 
wat de inzet is van het college, maar dat is volgens hem niet werken aan draagvlak. Het heeft college 
nog veel uit te zoeken, bijvoorbeeld de financiële consequenties. De raad moet nog een besluit gaan 
nemen over de keuze waarbij de Wegwijzer wel/geen onderdeel wordt van de Klepperwei. Beide 
varianten zijn nog mogelijk. Er is wel met de school gesproken en aangegeven dat er vanuit de 
gemeente geen behoefte is aan ruimte voor CJG en bibliotheek e.d.  
Over de relatie met de Woonvisie meldt dat op het moment dat de huidige locatie van de Klepperwei 
vrijkomt het dan niet vanzelfsprekend is dat daar gebouwd zal worden, maar dat er goed nagedacht 
moet worden over de ontwikkeling van deze locatie. Zomaar terug geven aan het park is niet 
vanzelfsprekend. M.b.t. de relatie met de Parkvisie merkt hij op dat deze is opgesteld waarbij er nog 
uitgegaan was dat de Klepperwei op de huidige locatie zou staan. Het is wel belangrijk dat de 
Parkvisie goed moet aansluiten op de toekomstige locatie van de Klepperwei. Over het verwerven van 
gronden meldt hij dat waarop de Wegwijzer staat eigendom is van het schoolbestuur. Grondruil is 
juridisch niet meer mogelijk. Hij geeft aan dat Argos liever zijn eigen plan had willen uitvoeren. Hij vindt 
het te prijzen dat Argos met hun architect ver mee is gegaan met het meedenken met de gemeente. 
De relatie met Argos is een samenwerkingsgerichte. Hij meldt dat subsidies niet onder druk komen te 
staan. Hij merkt op de urgentie op dit moment de staat van het gebouw is. Met het zwembad gebeurt 
niets. Het blijft op dezelfde manier bereikbaar. Argos richt zich op een start bouw in het eerste kwartaal 
2011. Gezien de benodigde vergunningen e.d. zal dit niet haalbaar zijn. 
 
2de termijn 
 
Mevrouw Rooimans heeft van betrokken begrepen dat de Parkvisie niet zo ingewikkeld hoeft te zijn. 
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De heer Goedknegt heeft moeite met het nu nemen van de locatie keuze. Hij vraagt zich af of er niet 
eerst met het verkregen krediet verder ontwikkeld moet worden, zodat de school ook voldoende 
vertrouwen heeft in het plan. Hij zou graag meer inzicht willen hebben in de leerlingenprognoses. En 
tot slot zou hij willen weten of er met alle partners voldoende draagvlak is voor het plan. 
De heer Van Wolfswinkel geeft aan goed te vinden dat er in het besluit komt te staan de locatie 
Klepperwei verder te ontwikkelen. Hij verzoek het college om in het voorstel de termijnen mee te 
nemen ter voorkoming van een negatieve grondexploitatie.  
Mevrouw Hek wil de zinsnede ’zonder financiële gevolgen’ nog toegelicht hebben. Daarnaast vraagt zij 
zich af wie de voorbereiding gaat doen, is dat de gemeente zelf of wordt er uitbesteed? 
Mevrouw De Leeuwe vraagt zich nog af waar de € 140.000 vandaan komt. En vraagt zich af of erop 
deze manier veel langer gaat duren. Als dit het geval is zou zij willen weten hoelang dan. Vervolgens 
geeft zij aan dat er in het voorstel gesproken wordt over intentie en in het raadsbesluit niet.  
De heer Van Praag geeft aan dat de leerlingen prognoses naar de raad worden gestuurd. De 
Wegwijzer hoeft niet te worden gesloopt om te kunnen bouwen. Wel moet de gymzaal worden 
gesloopt. Voor de gymzaal is wel een oplossing. Op de vraag over het verschil tussen voorstel en 
besluit geeft hij aan dat de raad een uitspraak moet gaan nemen zodat de ontwikkelaar gemarkeerd 
krijgt waarvoor deze aan het werk is. Het college vraagt een voorbereidingskrediet om te kunnen 
voorbereiden. Op de vraag van mevrouw De Leeuwe antwoordt hij dat het langer gaat duren dan 
verwacht was. 
 
De heer Van Wolfswinkel geeft de wethouder mee om voorzichtig te zijn met het aannemen van 
personeel op investeringen.  
 
De Voorzitter concludeert dat dit onderwerp als hamerstuk kan worden behandeld in de 
raadsvergadering van 27 september 2010. 

 
3. Sluiting 

De Voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid sluit de vergadering. 


