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Raadsvoorstel griffie
Vergadering van Gemeenteraad

Datum collegebesluit: 26 januari 2022  
Datum vergadering 15 februari 2022
Voorstel van Meijer
Team Griffie
Portefeuillehouder 
Onderwerp Rapport Feitenrelaas verkoop schoolgebouw Burgerbrug aan Oldskoel
Openbaar Ja

Publiekssamenvatting
Het collegebesluit om de voormalige St. Josephschool in Burgerbrug te verkopen aan Stichting OldSkoel heeft de 
gemoederen in Burgerbrug en binnen de gemeenteraad bezig gehouden. Door middel van een motie heeft de 
gemeenteraad het college de opdracht gegeven een feitenrelaas met betrekking tot de verkooptransactie van de 
oude school op te laten stellen en hierbij een onafhankelijke derde te betrekken. Dit heeft geresulteerd in het 
onderliggende rapport. Met dit rapport is duidelijk geworden hoe een en ander is verlopen.

Voorgesteld besluit

1. Het rapport Feitenrelaas verkoop schoolgebouw Burgerbrug aan Oldskoel voor kennisgeving aan te nemen; 
2. Naar aanleiding van het rapport het college de opdracht te geven een proces te organiseren waarbij de 
Dorpsraad, OldSkoel en de gemeente als gelijkwaardige partners met ieder een eigen verantwoordelijkheid 
gezamenlijk tot een oplossing komen voor de ontstane situatie;
3. Naar aanleiding van het rapport het college de opdracht te geven om voor de korte termijn met een oplossing te 
komen voor de acute nood bij Oldskoel in verband met de technische staat van het gebouw;
4. Naar aanleiding van het rapport vast te stellen dat er door de betrokken wethouders geen schending van de 
integriteitsregels heeft plaatsgevonden;

Inleiding

In de raadsvergadering van 18 mei 2021 is door de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college 
verzocht wordt om een een feitenrelaas met betrekking tot de verkooptransactie van de oude school op te laten 
stellen en hierbij een onafhankelijke derde te betrekken die hiertoe een nader proces inricht in samenspraak met het 
presidium. Hier heeft het college gevolg aan gegeven en in samenspraak met het presidium is de heer Westerink 
(bijgestaan door de heer Van der Jagt) gevraagd als onafhankelijk derde en met de input uit het presidium is een 
opdracht geformuleerd.

Beoogd effect

Het feitenrelaas moet duidelijk maken hoe het is gegaan, misverstanden wegnemen en duidelijkheid geven zodat er 
een streep onder deze kwestie gezet kan worden. 

Realisatie van het besluit

Inmiddels heeft een gesprek met de Dorpsraad, Stichting Oldskoel en de gemeente plaatsgevonden. Oldskoel ziet in 
de samenleving voldoende steun om door te gaan. De Dorpsraad zou liever op deze locatie woningbouw zien.
Stichting Oldskoel heeft inmiddels een aanvraag ingediend voor een bijdrage/lening voor dringende reparaties aan 
het pand. 
Mogelijkheden voor de lange termijn onderzoeken is niet aan de orde zolang Stichting Oldskoel eigenaar van het 
pand is en het conform de doelstelling gebruikt.
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Bijlagen
1. Rapport OldSkoel Burgerbrug .pdf
2. Feitenrelaas opdrachtformulering.pdf
3. Amendement D66 Raadvoorstel Feitenrelaas verkoop schoolgebouw Burgerbug aan Oldskoel.pdf
4. Ingetrokken Amendement D66 Feitenrelaas verkoop schoolgebouw Burgerbug aan Oldskoel 15 februari 

2022.PDF
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Concept Raadsbesluit

Vergadering van …

Rapport Feitenrelaas verkoop schoolgebouw Burgerbrug aan Oldskoel

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,

gelet op het bepaalde inde Gemeentewet;

besluit

1. Het rapport Feitenrelaas verkoop schoolgebouw Burgerbrug aan Oldskoel voor kennisgeving aan te nemen; 
2. Naar aanleiding van het rapport het college de opdracht te geven een proces te organiseren waarbij de 
Dorpsraad, OldSkoel en de gemeente als gelijkwaardige partners met ieder een eigen verantwoordelijkheid 
gezamenlijk tot een oplossing komen voor de ontstane situatie;
3. Naar aanleiding van het rapport het college de opdracht te geven om voor de korte termijn met een oplossing te 
komen voor de acute nood bij Oldskoel in verband met de technische staat van het gebouw;
4. Naar aanleiding van het rapport vast te stellen dat er door de betrokken wethouders geen schending van de 
integriteitsregels heeft plaatsgevonden;

Aldus besloten in de vergadering van...

De Gemeenteraad van de gemeente Schagen,


