
 

 

Raadsinformatiememo, in het kader van de actieve informatieplicht van het college Pagina 1 van 1 

 

NICONRaadsinformatiememo 

Old Skoel te Burgerbrug 

 

 

 

 

 

Datum 

Ons kenmerk 

Aan 

Kopie aan 

Van 

Steller 

Onderwerp 

 

Dinsdag 2 maart 2021 

De gemeenteraad en steunfractieleden 

Rinda de Goede en Nico den Otter 

College van burgemeester en wethouders 

Nico Nannes 

Raadsinformatiememo Old Skoel te Burgerbrug 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Graag informeren wij u over de situatie rondom de Old Skoel te Burgerbrug. 

 

Sinds de overdracht van de basisschool te Burgerbrug aan de gemeente in december 2015 zijn 

er initiatieven ontwikkeld om woningbouwactiviteiten te realiseren. Dit heeft niet tot 

concretisering geleid, er was onvoldoende belangstelling om op deze locatie woningbouw te 

realiseren. 

 

In december 2017 is een bruikleenovereenkomst getekend met de Stichting Old Skoel om het 

pand te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden voor de inwoners van Burgerbrug. 

Er was sprake van tijdelijk gebruik omdat het pand eigenlijk klaar was voor de sloop. 

 

De stichting Old Skoel heeft in 2020 het initiatief genomen om  te onderzoeken of  renovatie van 

het pand tot de mogelijkheden behoorde en te komen tot een permanent gebruik. 

Een voorwaarde om gebruik te kunnen maken van subsidiemogelijkheden diende het pand in 

eigendom van de Stichting te zijn. Dit was aanleiding om het pand eind 2020 aan de Stichting te 

verkopen, voor een symbolisch bedrag en met de voorwaarde van terug levering aan de 

gemeente als de Stichting het pand niet meer gebruikt. 

 

In de raadsvergadering van 9 februari 2021 heeft mw. Jong ingesproken over de situatie met 

betrekking tot het pand. Er werd haar toen toegezegd dat een gesprek zou volgen om de 

situatie te bespreken. Dit gesprek was op 24 februari 2021, een verslag van dat gesprek vindt u 

bijgevoegd. 

Op 25 februari 2021 heeft ook een gesprek plaatsgevonden met het bestuur van de Old Skoel, 

van dit gesprek is het verslag ook bijgevoegd. 

Tevens hebben we een factsheet gemaakt van de gebeurtenissen die leidden tot de verkoop 

van het pand aan Stichting Oldskoel. Dit overzicht geeft een duidelijk beeld van het gelopen 

woningbouwproces en geeft antwoorden op de vragen van de fracties van de PvdA en 

Seniorenpartij over deze kwestie.  

 

 

Namens het college van burgemeester en wethouders,  

De portefeuillehouders,  

 

Joke Kruit 

Jelle Beemsterboer 

Raadsinformatiememo 


