
datum Categorie Gebeurtenis Bron

Opmerking: Na 1e afronding zijn nadere stukken 

ontvangen. De nummering daarvan gaat voort op de 

al bestaande nummering van de bijlagen. Hierdoor 

zijn ze in dit overzicht niet meer op logische volgorde 

verwerkt en kan het zijn dat bijv. bijlage 2.25 eerder 

staat vermeld dan bijlage 2.18. 

10-2-2016 (mogelijke) Belanghebbenden Ontvangst van een mailbericht, geadresseerd aan de gemeente Schagen, van de Dorpsraad 

B'brug, met de vraag om geïnformeerd te worden over de prijs van het pand van de oude St. 

Josephschool.

Mailbericht 10-2-2016  

Registratienr: 16.014876  

(tijdstip ontvangst: 11.56 uur)  

Bijlage 2.1                         Map 2

10-2-2016 (mogelijke) Belanghebbenden Ontvangst van een mailbericht, geadresseerd aan de gemeente Schagen, van de Dorpsraad 

B'brug, met de vraag om een prijsindicatie te geven over 2 bouwkavels.

Mailbericht 10-2-2016  

Registratienr: 16.014856  

(tijdstip ontvangst: 12.07 uur) 

Bijlage 2.2                        Map 2

9-3-2016 (mogelijke) Belanghebbenden College beantwoordt de mails om prijsindicaties Mailbericht 9-3-2016 antwoord 

prijsindicatie  Registratienr: 

16.025667  Bijlage 2.3                         

Map 2

19-5-2016 College Ontvangst taxatierapport St. Josephschool Brief van 19-5-2016 met 

taxatierapport registratienr: 

16.048042   Bijlage 4.1  Map 4

8-6-2016 Gemeenteraad Antwoorden op raadsvragen PvdA worden geleverd waarbij het gaat om een tijdelijke 

maatschappelijke bestemming voor het gebouw en op termijn een woningbouwlocatie te 

vestigen op het perceel.

Antwoorden raadsvragen PvdA 

d.d. 8-6-2016           Bijlage 3.16                       

Map 3

15-6-2016 (mogelijke) Belanghebbenden Intern Mailverkeer Dorpsraad over invulling agenda, voorkeuren bestemming pand/perceel, 

de te ondernemen acties, enz.

Mailverkeer d.d. 15-6-2016 

Dorpsraad met onderlinge 

uitwisseling.                             

Bijlage 2.25                      Map 2

1 tot 16 - 9-2016 (mogelijke) Belanghebbenden Helga Wagemaker laat Dorpsraad weten dat het gebouw van de oude St. Josephschool in 

slechte staat verkeert en doet voorstel om 2 aannemers te betrekken bij de gewenste 

woningbouw. Tevens stelt zij vragen aan Baukje de Jong van de gemeente over de 

toekomstplannen en over het betrekken van de inwoners daarbij. Baukje geeft te kennen de 

komende weken 3 scenario's uit te werken voor het perceel/pand: sloop, tijdelijk gebruik en 

verkoop in huidige staat.

Mailverkeer d.d. september 

2016 van H. Wagemaker.  

Bijlage 2.18                     Map 2

5 tot 10 - 9-2016 (mogelijke) Belanghebbenden Mailverkeer van Helga Wagemaker aan wethouder Beemsterboer waarbij wordt 

aangekondigd dat ze de aannemers wil benaderen en in de buurt wil inventariseren hoeveel 

animo er is voor appartementen en informeert zij naar de eventuele rol van een bedrijf in 

projectbouw en naar het doel van het 'bezoek' van iemand van de gemeente bij het pand. 

Ook geeft ze te kennen dat zij via Jessica Heetebrij had vernomen dat zij contact had met 

Baukje de Jong van de gemeente en dat Jessica uitsluitsel zou krijgen over het wel of niet 

doorgaan van haar plannen. Ze wist daar echter niet van en vindt dat jammer. Wethouder 

Beemsterboer geeft aan gedacht te hebben dat ze dat wel geweten zou hebben en 

informeert dat er werkzaamheden zijn verricht en dat hij zich enigszins op afstand houdt van 

de onderhandelingen vanwege betrokkenheid schoonfamilie van zijn broer.

 Mailverkeer d.d. 5-10-9-2016 

H. Wagemaker aan wethouder 

Beemsterboer.  Bijlage 2.22   

Map 2

30-10-2016 College Mail van Baukje de Jong (gemeente) aan Helga Wagemaker over dat zowel zij als Jessica 

Heetebrij interesse hebben getoond voor het pand van de St. Josephschool. Uitnodiging om 

met elkaar te overleggen in bijzijn van wethouder Beemsterboer.

Mail d.d. 30-10-2016 van B. de 

Jong aan H. Wagemaker.  

Bijlage 4.17                      Map 4

22-11-2016 (mogelijke) Belanghebbenden Jessica Heetebrij informeert Helga Wagemaker over de stand van zaken t.a.v. opknappen 

gebouw en de mogelijke activiteiten die er plaats kunnen vinden en door wie.

Mailbericht d.d. 22-11-2016 

van J. Heetebrij aan H. 

Wagemaker.                            

Bijlage 2.19.                    Map 2

12 en 13-12-2016 (mogelijke) Belanghebbenden Vraag gesteld aan Dorpsraad om namens de Dorpsraad aan te melden bij NL Doet voor lokaal 

OldSkoel door Helga Wagemaker.

Mail d.d. 12 en 13-12 2016 met 

vraag aanmelding NLDoet door 

H. Wagemaker.                Bijlage 

2.28                     Map 2

19-12-2016 (mogelijke) Belanghebbenden Dorpsraad Burgerbrug spreekt in jaarvergadering over het plan m.b.t. het gebruik van de St. 

Josephschool voor workshops, atelier, jeugdhonk, enz. 

Notulen Jaarvergadering 

Dorpsraad Burgerbrug d.d. 19-

12-2017                                 

Bijlage 2.15A                  Map 2

15-1-2017 (mogelijke) Belanghebbenden Jessica Heetebrij reageert op een actie van Helga Wagemaker over een gedane oproep t.b.v. 

de OldSkoel (deelname NL Doet) en zij maken een afspraak voor overleg.

Mailverkeer van J. Heetebrij 

over ondernomen actie t.a.v. 

het pand.                               

Bijlage 2.26                       Map 2

16-1-2017 Besluitvorming Levering  pand Grote Sloot 116A door Stichting Sarkon aan de gemeente Schagen. Leveringsakte d.d. 16-1-2017  

Bijlage 1.9                         Map 1  

12-6-2017 (mogelijke) Belanghebbenden Dorpsraad Burgerbrug spreekt zich uit in vergadering dat het jammer is dat er geen plek is 

voor de jeugd in de OldSkoel.

Notulen vergadering 

Dorpsraad Burgerbrug d.d. 12-

6-2017                                          

Bijlage 2.15B                    Map 2

5-12-2017 Besluitvorming Gemeente en stichting Old Skoel sluiten bruikleenovereenkomst registratienrs: 17.074018  en 

17.072326  Bijlage 1.1  Map 1

mrt-sept -2018 (mogelijke) Belanghebbenden Dorpsraad Burgerbrug vergadert meerdere malen over een plek voor de jeugd in de 

OldSkoel.

Notulen 2018 Dorpsraad over 

plek jeugd                            

Bijlage 2.17                      Map 2

31-3 t/m 15-5-2018 (mogelijke) Belanghebbenden Mailverkeer waarin Helga Wagemaker de Kidsclub benadert over het evt. jeugdlokaal. 

Kidsclub komt na lezing van de voorwaarden van OldSkoel tot de conclusie daar niet te 

passen en haakt af. Correspondentie gaat verder met bestuur OldSkoel (J. Heetebrij) die 

aangeeft het jeugdlokaal als idee terzijde te hebben geschoven en door te gaan met hun 

proces dat gaande is en op basis daarvan de lokalen die vrij komen in te vullen.

Mailverkeer mrt-mei 2018 

tussen H. Wagemaker Kidsclub 

en J. Heetebrij.  Bijlage 2.27                      

Map 2

3 en 9-5-2018 (mogelijke) Belanghebbenden Helga Wagemaker laat bestuur OldSkoel weten wat de wensen zijn voor de invulling van een 

lokaal van de OldSkoel en laat weten dat ze vanaf 1 juni willen huren. Wil op de hoogte 

gehouden worden.

Mailverkeer d.d. 3 en 9 -5-2018 

H. Wagemaker aan bestuur 

OldSkoel met wensen over de 

invulling.                         Bijlage 

2.23                       Map 2

12-5-2018 (mogelijke) Belanghebbenden Mailbericht van Helga Wagemaker aan wethouder Beemsterboer dat de dorpsraad B'brug cf. 

coalitie-akkoord een ruimte wil huren om als huiskamer/ontmoetingsplek te laten fungeren.

Mailverkeer 12 mei 2018 met 

wethouder Beemsterboer  

Bijlage 2.4                         Map 2

18-5-2018 (mogelijke) Belanghebbenden Mailbericht Helga Wagemaker waarin zij aan geeft dat de Dorpsraad zich niet kan vinden met 

een bepaalde opmerking in het concept coalitie-akkoord en zich niet kan vinden in het 

gebruik van De OldSkoel. 

Mailbericht Helga Wagemaker 

18-5-2018                                

Bijlage 2.5                         Map 2

20-5-2018 (mogelijke) Belanghebbenden Wethouder beemsterboer antwoordt dat de gemente zich niet kan mengen in het beheer 

van het pand maar dat OldSkoel wel een waarde heeft en nodigt uit om af te spreken. Zin in 

coalitieakkoord is in aangepaste vorm blijven staan.

Mailbericht d.d. 20-5-2018 

wethouder beemsterboer aan 

H. Wagemaker.                  

Bijlage 2.24                      Map 2

27-6-2018 (mogelijke) Belanghebbenden Mailbericht aan dorpsraad van Helga Wagemaker dat zij en Anne Jong een afspraak hebben 

gehad met wethouder Beemsterboer en dat zij daar hebben gesproken over dat de OldSkoel 

geen plek voor de jeugd gunt en dat bedrijf en particulier van buiten de gemeente komt 

huren.

Mailbericht d.d. 27-6-2018 van 

H.Wagemaker aan Dorpsraad. 

Bijlage 2.20.                   Map 2

27-6-2018 (mogelijke) Belanghebbenden Brief college naar Parochie O.L.V Geboorte die zich had gemeld als toekomstig 

belangstellende voor het pand/perceel

Brief College met antwoord 

aan Parochie d.d. 27-6-2018  

registratienr: 18.063115   

Bijlage 2.6                       Map 2



13-7-2018 (mogelijke) Belanghebbenden Mail waarin Dorpsraad door Helga Wagemaker wordt geïnformeerd over gesprek met 

bestuur OldSkoel en dat zij het niet op één lijn zitten.

Mailbericht d.d. 13-7-2018  H. 

Wagemaker over gesprek met 

bestuur OldSkoel.              

Bijlage 2.21                     Map 2

14/22-7-2018 (mogelijke) Belanghebbenden Mailverkeer over interne verdeeldheid bij Dorpsraad B'brug met wethouder Beemsterboer Document 'Diverse 

mailberichten Dorpsraad'   

Bijlage 2.7                       Map 2

31-7-2018 College College stelt de notitie 'Verkoop vastgoed 2018' vast. Memo met voorstel voor 

College d.d. 10-7-2018  

Registratienr: 18.065591  

Bijlage 4.19 en 4.20     Map 4

2-5-2019 (mogelijke) Belanghebbenden Wethouder Beemsterboer wordt door bestuurslid OldSkoel geïnformeerd, via de mail, over 

de beantwoording van vragen door Helga Wagemaker namens de Dorpsraad. Vraag was wat 

de stichting doet aan huiskamerprojecten.

Beantwoording vragen door  

OldSkoel aan Helga 

Wagemaker d.d. 2-5-2019  

Bijlage 2.8                       Map 2

4-2-2020 College Er verschijnt een projectopdracht met de titel 'Herontwikkeling Old School, Burgerbrug. concept projectopdracht d.d. 4-

2-2020  Registratienr: 

20.011649                                   

Bijlage 4.2                       Map 4

27-2-2020 Besluitvorming Gemeente en stichting Old Skoel sluiten allonge* op de  bruikleenovereenkomst t.b.v. een 

verlenging van een jaar.

Allonge d.d. 27-2-2020  

Registratienr: 20.009822  

Bijlage 1.2                       Map 1

* aanvulling op 

bestaande 

overeenkomst 

12-3-2020 (mogelijke) Belanghebbenden Er is geïnformeerd door een CPO* naar de mogelijkheid van woningbouw op de locatie van 

De OldSkoel. Deze vraag is besproken in het overleg dat Strategentafel heet. schriftelijke vraag aan de 

strategentafel afd. Ruimte / 

OG.    Bijlage 2.9           Map 2

* Collectief Particulier 

Opdrachtgeverschap

28-4-2020 Besluitvorming In de vergadering van het College komt aan de orde een voorstel met als onderwerp: 

Verzoek tot vaststellen projectopdracht CPO ontwikkeling te Burgerbrug.   Het voorstel is om 

daar mee in te stemmen, (wat zoveel betekent dat het College medewerking zou verlenen 

aan de verkoop van een stuk grond te B'brug t.b.v. woningbouw).  

Collegevoorstel voor de 

vergadering van 28-4-2020 

Registratienr: 20.022307    

Bijlage 1.3                       Map 1

28-4-2020 Besluitvorming Het College besluit in te stemmen met de projectopdracht. De Publiekssamenvatting zegt: 

Een CPO heeft zich bij de gemeente gemeld met het verzoek of de gemeente wil meewerken 

aan een CPO ontwikkeling in Burgerbrug. Het verzoek van deze

CPO is of de gemeente een stuk grond wil verkopen in Burgerbrug, waarop de CPO

woningbouw kan realiseren (zie projectopdracht Burgerbrug).  

Openbare besluitenlijst College 

d.d. 28-4-2020  Registratienr: 

20.023706 Bijlage 1.4                       

Map 1

??-??-2020 ? (mogelijke) Belanghebbenden In een collegiaal en ambtelijk overdrachtsdocument staat de voorkeurslocatie gemeld die 

deze CPO heeft om als woningbouwlocatie aangemerkt te krijgen en wel achter de nieuwe 

school te Burgerbrug.

Overdrachtsdocument met 

passage over de CPO      Bijlage 

2.9A                    Map 2

30-6-2020 College Bestuur OldSkoel vraagt in een  mailbericht gericht aan wethouder Beemsterboer en Kruit 

naar de voorwaarden voor eigenaarschap van het pand 

Mailbericht bestuur OldSkoel 

voorwaarden eigenaaarschap  

Bijlage 4.15                     Map 4

30-6-2020 Besluitvorming

Bespreking in het besloten gedeelte van de collegevergadering van de eventuele verkoop 

van het gebouw aan de stichting OldSkoel. De stichting is vergevorderd met het verkrijgen 

van subsidie. Voorwaarde daarvoor is dat het gebouw eigendom is van de vereniging. Het 

college is in principe bereid om medewerking te verlenen onder de voorwaarden dat als het 

huidige gebruik stopt het gebouw weer vervalt aan de gemeente en dat de 

eigendomsoverdracht vóór 30 augustus heeft plaatsgevonden. Het college bespreekt het 

gevolg dat het financiële consequenties heeft voor de gemeente.

Besloten besluitenlijst College 

d.d. 30 juni 2020. reg.nr: 

20.036274                         Bijlage 

1.5                       Map  1  

15-7-2020 College Bestuur OldSkoel herinnert aan de vraag in de mail van 30-6-2020 Mailbericht met herinnering 

van bestuur OldSkoel d.d. 15-7-

2020                                       

Bijlage 4.16                     Map 4

29-7-2020 College Bestuur OldSkoel vraagt om maken afspraak voor overleg Mailbericht d.d. 29-7-2020 

verzoek om afspraak bestuur 

OldSkoel.                                   

Bijlage 4.17                     Map 4

8-9-2020 Besluitvorming Voorstel aan College is geagendeerd voor de vergadering van 8-9-2020. Het voorstel luidt: 1. 

in te stemmen met verkoop van de voormalige school aan de Grote Sloot 116A te 

Burgerbrug aan Stichting OldSkoel om het te gaan exploiteren als Dorpshuis; 2. voor de prijs 

van € 1,- K.K., 3. onder de voorwaarde dat de stichtng het gebouw terug levert aan de 

gemeente zodra de functie 'dorpshuis'op houdt te bestaan, 4. volmacht te verlenen aan de 

portefeuillehouder Ruimte & Economie om de overige voorwaarden voor verkoop nader uit 

te werken.                                                                      Het voorstel geeft in de toelichting het volgende 

nog te kennen:  1.  de koop moet vóór 15 september 2020 plaatsvinden om tijdig de 

subsidieaanvragen te kunnen doen, waarmee de renovatie en inrichting van het gebouw kan worden 

gerealiseeerd.  2. Het bevoegde bestuursorgaan m.b.t. verkoop van gemeentelijk vastgoed is het 

College. 3. Coalitieprogramma 2018-2022 geeft aan dat het Dorpshuis een belangrijke functie vervult 

en voortzetting van deze functie wordt gesteund.     4.   de stichting neemt de volgende verplichtingen 

op zich: * het brengt en houdt het gebouw in een behoorlijke en bruikbare staat, * het zorgt voor de 

verzekering van het gebouw, * veranderingen  in aard of bestemming, sloop van het gebouw en/of 

verzwaring met zakelijke rechten zijn zonder toestemming gemeente niet toegestaan,  * stichting is 

zelf verantwoordelijk voor verkrijging van de benodigde vergunningen, * gemeente behoudt zich het 

recht voor om het gebouw terug te vorderen bij een voorgenomen ontwikkeling van maatschappelijk 

belang., * gezamenlijke communicatie naar pers. 

Collegevoorstel verkoop 

OldSkoel d.d. 8-9-2020.  

registratienr: 20.045915  

Bijlage 1.6                         Map 1

8-9-2020 Besluitvorming Het College besluit op voorgaand voorstel het volgende:                                                            1.  

In te stemmen met verkoop van de voormalige school aan de Grote Sloot 116A te 

Burgerbrug aan Stichting Old Skoel, onder meer onder voorwaarde dat de stichting het pand 

terug levert aan de gemeente zodra de functie 'dorpshuis' ophoudt te bestaan.

2. De prijs en de voorwaarden nader uitwerken in overleg met de portefeuillehouder.

3. De kosten koper en de overdrachtsbelasting voor rekening van de gemeente te nemen.

4. Volmacht te verlenen aan de portefeuillehouder Ruimte & Economie om de overige 

voorwaarden voor verkoop vast te stellen.

openbare besluitenlijst College 

d.d. 8-9-2020.          

Registratienr: 20.046991   

Bijlage 1.7                       Map 1

24-9-2020 (mogelijke) Belanghebbenden Dorpsraad B'brug heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkoop gebouw aan stichting 

OldSkoel

Blijkens de inleiding van de 

antwoordbrief vragen 

Dorpsraad B'brug d.d. 4-5-

2021   Registratienr: 21.720129 

en bericht  Dorpsraad met 

vragen aan College/ 

Beemsterboer    Bijlage 2.10A 

en 2.10B   Map 2

25-9-2020 Gemeenteraad Beantwoording schriftelijke vragen Seniorenpartij over o.a. de verkoop en hoe bepaalde 

zaken zijn geregeld zoals het onderhoud en financiën. Beantwoording vragen 

Seniorenpartij d.d. 25-9-2020  

Bijlage 3.1                       Map 3

2-10-2020 Gemeenteraad Beantwoording schriftelijke vragen PvdA  over de verkoop van het gebouw aan De OldSkoel Beantwoording vragen PvdA 

verkoop OldSkoel d.d. 2-10-

2020   Bijlage 3.2   Map 3

5-10-2020 Besluitvorming Vestiging recht van hypotheek en pand t.b.v. gemeente Schagen Hypotheekakte d.d. 5-10-2020  

Registratienr: 20.051955  

Bijlage 1.8                      Map 1

5-10-2020 Besluitvorming Ondertekende akte van levering Leveringsakte d.d. 5-10-2020  

Bijlage 1.10                    Map 1

6-10-2020 College Kennisgeving aan wethouder Beemsterboer en Kruit door het bestuur van de OldSkoel van 

de ondertekening bj de notaris. 

Mailbericht van bestuur 

OldSkoel d.d. 6-10-2020   

Bijlage 4.13                      Map 4 

6 en 11-10-2020 College Wethouder Beemsterboer en Kruit geven reactie aan het bestuur van de OldSkoel op de 

ondertekening. Wethouder Beemsterboer geeft aan dat het stokje vanaf de verkoop 

overgenomen wordt door wethouder Kruit.

Mailberichten d.d. 6 en 10-10-

2020.                                         

Bijlage 4.14                      Map 4

15-10-2020 (mogelijke) Belanghebbenden Dorpsraad B'brug stuurt herinneringsmail op de gestelde vragen in hun brief van 24-9-2020 Mail herinnering gestelde 

vragen Dorpsraad 15-10-2020  

Registratienr: 20.053238   

Bijlage 2.11                     Map 2



5-11-2020 Gemeenteraad mw. Leijen van de PvdA en mw. Mulder van de Seniorenpartij stellen art. 43-vragen over de 

verkoop van De OldSkoel.

Vervolgvragen Seniorenpartij 

en PvdA 5-11-2020  Bijlage 

3.3A Brief beantwoording 

vervolg art. 43 vragen OldSkoel 

Seniorenpartij en PvdA d.d. 17-

12-2020                 Bijlage 3.3B                       

Map 3

4-12-2020 (mogelijke) Belanghebbenden Dorpsraad en OldSkoel hebben een gesprek met elkaar. Dorpsraad stelt wethouder Kruit 

daarvan op de hoogte.

Mail aan wethouder Kruit d.d. 

11-12-2020 over gesprek d.d. 4-

12-2020 en reactie daarop van 

de wethouder.                    

Bijlage 2.29                       Map 2

9-2-2021 Gemeenteraad Mw. A. Jong spreekt in bij de raadsvergadering over de verkoop van de oude St. 

Josephschool aan stichting OldSkoel. Zij spreekt zich uit over o.m. de niet nagekomen 

afspraken m.b.t. een plek voor de jeugd bij de OldSkoel, vriendjespolitiek van de wethouder, 

woningbouw op de plek van De OldSkoel en de reeds aanwezige alternatieve locaties die 

kunnen dienen voor dezelfde doeleinden als die van De OldSkoel.

diversre bronnen: - Mail 22-2-

2021 van P. Jager aan R. de 

Goede (teamleider). - 

raadsvergadering 9-2-2021.  - 

Inspreektekst van mw. Jong .  

Resp. Bijlage 3.4 A en 3.4 B                                                

Map 3

9-2-2021 Gemeenteraad N.a.v. het inspreken van mw. Jong doet wethouder Kruit de volgende toezegging: 

Wethouder Kruit neemt volgende week contact op met mevrouw Jong en zal de   

bevindingen van het gesprek naar de raad toesturen.                                                                       
Dit gesprek heeft plaatsgevonden op 24 februari 2021

Als reactie bij het agenda punt 

dat mw. Jong inspreekt:   

https://schagen.raadsinformati

e.nl/vergadering/787184/Gem

eenteraad%2009-02-2021  - 

Toezeggingenlijst mrt 2021.   

Bijlage 3.5                       Map 3

23-2-2021 College College besluit dat er een factsheet gemaakt moet worden voor de raad over de situatie 

rondom de verkoop de van De OldSkoel.

Mail P. Jager d.d. 23-2-2021   

Bijlage 4.3                       Map 4

24-2-2021 College Het overleg dat wethouder Kruit heeft toegezegd in de raadsvergadering van 9-2-2021 aan 

mw. Jong, vindt plaats. Bij dat gesprek zijn ook wethouder Beemsterboer en enkele 

ambtenaren aanwezig.  Onderwerpen die zoal worden besproken zijn: * hoe het proces is 

verlopen, * betrokkenheid inwoners B'brug ,  *inzet van de financiële middelen, * werken 

aan de relatie bestuur OldSkoel en Dorpsraad, etc. 

Gespreksverslag overleg 

wethouder Kruit met mw. Jong 

d.d. 24 februari 2021.  Bijlage 

4.4                       Map 4

25-2-2021 College Overleg van wethouder Kruit, en enkele ambtenaren, met het bestuur van de OldSkoel; de 

heren Van Vleuten en Posch. Onderwerpen die zoal aan de orde zijn gekomen zijn: 

*toelichting dat er vragen zijn gesteld vanuit de raad en de inwoners van B'brug over de 

functie en de verkoop van De OldSkoel, *de plek voor de jeugd die niet is doorgegaan,  *wat 

de visie van het bestuur van de OldSkoel hier op is.  Laatstgenomd bestuur licht toe dat de 

jeugd destijds de voorwaarden waaronder zij een plek in de OldSkoel konden krijgen niet 

accepteerden. Het wordt betreurd dat de dorpsraad het bestuur niet direct benadert, er is 

aangeboden om informatie, vanwege Covid, op een andere manier over te dragen, bijv. 

digitaal, er is een regelmatige update in het dorpsblad,  een toelichting op de financiering, 

het niet de bedoeling is dat het bestuur De OldSkoel zelf gaan exploiteren maar via 

betrokkenheid plaatselijke horeca en bekeken wordt of een informatiebijeenkomst voor de 

raad mogelijk is.

Gespreksverslag wethouder 

Kruit met bestuur OldSkoel 

d.d. 25 februari 2021.                 

Bijlage 4.5                        Map 4

17-3-2021 (mogelijke) belanghebbenden Mail van Helga Wagemaker met vragen en opmerkingen over gang van zaken rondom de 

verkoop van De OldSkoel, waarom de wens van de inwoners van B'brug m.b.t. woningbouw, 

als uitkomst van een enquete, is genegeerd, waarom de toegezegde evaluatie van de try-

outperiode OldSkoel niet is gehouden, waarom mogelijke andere gegadigden niet zijn 

meegenomen in de verkoop, vriendjespolitiek van de wethouder, is er wel behoefte aan een 

dorpshuis, etc.. Er wordt verzocht om een reactie op deze vragen.  

Mailbericht Helga Wagemaker 

d.d. 17-3-2021                      

Bijlage 2.12                      Map 2

25-3-2021 Gemeenteraad Beantwoording aanvullende vragen van de PvdA en Seniorenpartij Brief beantwoording 

aanvullende vragen 25-3-2021  

Registratienr: 21.712955  

Bijlage 3.6                       Map 3

20-4-2021 Gemeenteraad In de raadsvergadering komen allerlei onderwerpen m.b.t. De OldSkoel aan bod, w.o. brief 

Helga Wagemaker, raadsinformatiememo, factsheet, raadsvragen.

https://schagen.raadsinformati

e.nl/vergadering/787205#ai_5

931490 

20-4-2021 Gemeenteraad Mw. Pankras spreekt in bij de raadsvergadering en overhandigt handtekeningenactie. Er 

wordt verzocht om een antwoord waarom de inwoners niet zijn betrokken bij de verkoop.

Inspreektekst verkoop 

OldSkoel mw. Pankras d.d. 20-

4-2021                                       

Bijlage 3.7                       Map 3

20-4-2021 Gemeenteraad Raadsinformatiememo over de situatie m.b.t. De OldSkoel is geagendeerd. Raadsinformatiememo d.d. 2 

maart 2021  Registratienr: 

21.712077                                      

Bijlage 3.8                        Map 3

20-4-2021 Gemeenteraad Factsheet over De OldSkoel is geagendeerd voor de raadsvergdering Factsheet  OldSkoel  

Registratienr: 21.7121080  

Bijlage 3.9                         Map 3

20-4-2021 Gemeenteraad wethouder Kruit doet toezegging aan de raad alles m.b.t. voorwaarden en subsidies op 

papier te zetten.

https://schagen.raadsinformati

e.nl/modules/3/toezeggingen/

667628 

Toezeggingenlijst 

Bijlage 3.14   Map 3

21-4-2021 Gemeenteraad Seniorenpartij geeft te kennen een raadsenquete te willen m.b.t. de gang van zaken rondom 

de Old Skoel

Voorstel raadsenquete 

OldSkoel van Seniorenpartij  

Bijlage 3.10.                    Map 3

22-4-2021 Gemeenteraad Stichting OldSkoel zendt open brief naar de raad Open brief OldSkoel 22-4-2021                                            

Bijlage  3.11                      Map 3

22-4-2021 (mogelijke) Belanghebbenden Burgemeester Van Kampen belt met voorzitter Dorpsraad waarbij de voorzitter klachten uit 

over de gebrekkige communicatie naar de Dorpsraad.

Mailbericht d.d. 30-4-2021  van 

M. van Kampen met weergave 

gesprek.          Bijlage 2.17.                     

Map 2

23-4-2021 (mogelijke) Belanghebbenden Inloophuis Beeindigt huur bij OldSkoel Mailverkeer d.d. april 2021 

Bijlage 2.30                      Map 2

27-4-2021 (mogelijke) Belanghebbenden Burgemeester Van Kampen heeft met gebiedscoördinator gesprek met mevrouw  Pankras, 

Borst, Jong en (ene) Nancy. Hierbij worden klachten geuit over onder meer de snelle 

verkoop, wethouder Beemsterboer die van het moeizame contact tussen Dorp en OldSkoel 

af wist, er al eerder in 2018 een gesprek is geweest hierover, betrokkenheid van indirecte 

familie van wethouder Beemsterboer, enz.

Mailbericht d.d. 30-4-2021  van 

M. van Kampen met weergave 

gesprek.           Bijlage 2.16.                    

Map 2

28-4-2021 (mogelijke) belanghebbenden Dorpsraad B'brug stuurt herinneringsbrief om antwoord te krijgen op de gestelde vragen van 

24-9-2020 Blijkens de inleiding van de 

antwoordbrief d.d. 4-5-2021  

Registratienr: 21.720129  

Bijlage 2.10A                  Map 2

29-4-2021 (mogelijke) belanghebbenden College ontvangt brief met handtekeningenactie van inwoners B'brug waarbij wordt 

verzocht om een toelichting / verantwoording van wethouder over de inspraak / 

betrokkenheid inwoners over de verkoop van De OldSkoel en over de wijze waarop 

betaalbare woningbouw voor starters gerealiseerd gaat worden.

Brief handtekeningenactie 29-

4-2021                                       

Bijlage 2.13                     Map 2

2-5-2021 College Burgemeester van Kampen informeert college via mailbericht over gesprek met de voorzitter 

Dorpsraad en hoe  vervolggesprek aan te pakken.

Mail burgemeester Van 

Kampen aan College d.d. 2-5-

2021                                         

Bijlage 4.18.                      Map 4

4-5-2021 (mogelijke) belanghebbenden College beantwoordt de gestelde vragen aan de dorpsraad B'brug.

Antwoordbrief d.d. 4-5-2021  

Registratienr: 21.720129     

Bijlage 2.10A                  Map 2

16/17-5-2021 (mogelijke) belanghebbenden Mailverkeer waarbij wethouder Beemsterboer e.a. geïnformeerd worden door bestuur 

OldSkoel over de toegewezen subsidies  en een reactie vanuit voornoemd bestuur over de 

betrokkenheid van de raad(-leden)

Mailverkeer 16/17 -5-2021 

verkregen subsidie                

Bijlage 2.14                     Map 2

https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/787205#ai_5931490 
https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/787205#ai_5931490 
https://schagen.raadsinformatie.nl/vergadering/787205#ai_5931490 
https://schagen.raadsinformatie.nl/modules/3/toezeggingen/667628
https://schagen.raadsinformatie.nl/modules/3/toezeggingen/667628
https://schagen.raadsinformatie.nl/modules/3/toezeggingen/667628


18-5-2021 Gemeenteraad Motie Groen Links om een feitenrelaas omtrent gang van zaken Old Skoel.  Ingetrokken Motie Groen links feitenrelaas 

d.d. 18-5-2021  Registratienr: 

21.722187  Bijlage 3.12                     

Map 3

18-5-2021 Gemeenteraad Motie Groen Links, PvdA, Wens4U, VVD, Duurzaam Schagen, om een feitenrelaas omtrent 

gang van zaken Old Skoel en daarbij een onafhankelijk derde te betrekken.  Aangenomen

Motie verscheidene partijen 

d.d. 18-5-2021  Registratienr: 

21.722188                                 

Bijlage 3.13                      Map 3

26-5-2021 College Bestuur OldSkoel stuurt bericht naar Jelle, Joke en Marjan dat zij de stekker uit het project 

trekken. 

Mailbericht van bestuur 

OldSkoel d.d. 26-5-2021 over 

het stopzetten van het 'project 

OldSkoel'.               Bijlage 4.7                        

Map 4

26-5-2021 College Burgemeester Van Kampen reageert naar het bestuur van de OldSkoel op het bericht  dat zij 

er mee stoppen.

Mailbericht burgemeester van 

Kampen d.d. 26-5-2021met 

reactie op stopzetten 'project 

OldSkoel' aan het bestuur 

ervan.                                             

Bijlage 4.8.                       Map 4

27-5-2021 College Burgemeester Van Kampen reageert naar het bestuur van de OldSkoel op het bericht  dat zij 

er mee stoppen.

Mailbericht Burgemeester van 

Kampen d.d. 27-5-2021 met 

reactie op het stopzetten van 

'project OldSkoel'               

Bijlage 4.9.                       Map 4

27-5-2021 College Bestuur OldSkoel informeert burgemeester over het persbericht. Mailbericht van bestuur 

OldSkoel d.d. 27-5-2021 met 

kennisgeving aan 

burgemeester over 

persbericht.                                     

Bijlage 4.10                       Map 4

27-5-2021 College Wethouder Kruit reageert naar het bestuur van de OldSkoel op het bericht dat zij er mee 

stoppen.

Mailbericht wethouder Kruit 

d.d. 27-5-2021 met reactie op 

het stopzetten 'project 

OldSkoel' aan het bestuur 

ervan.                                              

Bijlage 4.11                       Map 4

31-5-2021 College Wethouder Beemsterboer reageert naar het bestuur van de OldSkoel op het bericht dat zij 

er mee stoppen.

Mailbericht wethouder 

Beemsterboer d.d. 31-5-2021 

met reactie op het stopzetten 

'project OldSkoel' aan het 

bestuur ervan.                               

Bijlage 4.12                      Map 4

13-7-2021 College Vaste gebruikers/huurders van de OldSkoel vragen aan wethouder Kruit om een 

(kennismakings-) gesprek.

Mailbericht van Machteld 

Schoone d.d. 13-7-2021  

Bijlage 4.6                        Map 4

19-7-2021 College Wethouder Kruit reageert en schort het maken van een afspraak op vanwege het lopende 

onderzoek door dhr. Westerink.

Mailbericht van Joke Kruit d.d. 

19-7-2021                                        

Bijlage 4.6                        Map 4

21-7-2021 Gemeenteraad Griffie stuurt brief behorende bij de handtekeningenactie juni 2021 naar de raad. Bericht naar aanleiding van 

handtekeningenactie Oldskoel 

d.d. 21-7-2021  Bijlage 3.17                      

Map 3

26-8-2021 College Memo voor College over de haalbaarheid van woningbouw op de locatie van de OldSkoel Memo  haalbaarheid 

woningbouw OldSkoel   Bijlage 

4.21                     Map 4

26-8-2021 College Berekening voor College van de haalbaarheid woningbouw locatie OldSkoel Berekening haalbaarheid 

woningbouw locatie OldSkoel  

Bijlage 4.22                     Map 4

Extra bijlage

nov-19 Gemeenteraad Onderzoek Rekenkamer over verkoop tafelzilver Bijlage  3.15     Map 3

Gemeenteraad Feitenrelaas van de Dorpsraad Bijlage 3.18      Map 3

Gemeenteraad Overzicht handtekeningen Bijlage 3.19      Map 3


