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Geachte mevrouw van der Linden, beste Ineke,
Op 24 april jl. ontvingen wij uw reactie op het haalbaarheidsonderzoek naar het
mogelijke toekomstperspectief van de Amstelschool. Bij die reactie heeft u ook het
haalbaarheidsonderzoek en de daarbij behorende bijlagen toegevoegd. Met deze brief
reageren wij op uw reactie op het haalbaarheidsonderzoek.
Aanvraag Amstelschool en Kofschip
Op 25 september 2020 heeft u een aanvraag ingediend voor vervangende bouw van
Het Kofschip en de Amstelschool met als uitgangspunt om beide scholen onder één
dak te huisvesten. In ons gesprek van 10 februari 2022 hebben wij u gevraagd om na
te denken of u de aanvraag wenst aan te vullen met nieuwbouw van Het Kofschip op
de huidige locatie en renovatie/nieuwbouw van de Amstelschool.
Uit uw reactie begrijpen we dat u waarschijnlijk bereid bent om uw eerdere aanvraag
voor nieuwbouw van 2-scholen-onder-1-dak aan te vullen met een aanvraag voor
vervangende nieuwbouw op de huidige schoollocaties van Het Kofschip en de
Amstelschool. U bent waarschijnlijk niet bereid een aanvraag voor renovatie c.q.
vernieuwbouw voor de Amstelschool in te dienen. U heeft dit nog niet besproken met
de direct betrokken binnen de schoolorganisaties waaronder het personeel en de MR
van beide scholen. Wij verzoeken u hen hierover te informeren en hun reactie mee te
nemen in een definitief aangevulde aanvraag.
Onderzoek Amstelschool
Naar aanleiding van ons verzoek in het overleg van 10 februari 2022 heeft u een
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. U heeft deze informatie met ons gedeeld. Wij
hebben nog enkele opmerkingen op uw reactie die wij hieronder zullen toelichten:
Tijdelijke huisvesting
Er zijn verschillende mogelijkheden om te voorzien in tijdelijke huisvesting. Daarom
beschouwen wij de kosten voor tijdelijke huisvesting als PM post. Richting de
gemeenteraad zullen wij dit ook op deze manier communiceren.
Financieringslasten

U heeft informatie met ons gedeeld over de financieringslasten. Financiering en de
berekening van de lasten die hieruit voortkomen wordt door de gemeente verzorgd en
wij zullen eigen berekeningen maken en deze waar nodig delen met de gemeenteraad.
De door u aangeleverde cijfers geven weliswaar een beeld van de verschillen in lasten
bij de twee varianten, maar zijn om de eerdergenoemde reden voor ons niet relevant.
Vervolg
Op dit moment is alle relevante informatie beschikbaar die nodig is om de
besluitvorming voor te bereiden. Het nieuwe college van B en W zal de gemeenteraad
hiertoe een voorstel voorleggen.
In verband met de spoedige voortgang waar het college én de gemeenteraad waarde
aan hecht, verzoeken wij u spoedig de definitief aangevulde aanvraag met daarin de
reactie van de direct betrokkenen in te dienen.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met heer
Martijn Droog. Hij is bereikbaar per e-mail op martijn@mdab.nl en op telefoonnummer
06 53 11 90 74.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel,
namens dezen,

T. van Hattum
Afdelingshoofd Samenlevingszaken
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