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MOTIE
Initiatiefnemer(s):
Mede indieners:
Titel motie:

PvdA
SP, GL, LA, FvR, FW
Kolkschool naar de A-categorie

De raad van de gemeente Almelo, in vergadering bijeen 3 september 2019;
Constateert:
• Dat er sinds 2014 een ABC lijst is voor de verkoop van panden die in het bezit zijn van de gemeente Almelo
• Dat de panden die onder categorie A vallen panden zijn waarover de gemeenteraad een apart besluit neemt.
• Dat de Kolkschool op dit moment niet onder de A-categorie valt.
Overwegende:
• Dat diverse fracties in het politiek beraad van 27 augustus jl. constateerden dat er veel onduidelijkheden zijn
over de procedure die het college heeft gevolgd bij de verkoop van de Kolkschool en daar greep op willen krijgen.
• Dat de verkoop en bestemming van de Kolkschool een politiek en maatschappelijk gevoelig onderwerp is dat
zorgvuldig moet worden doorlopen, in welk proces de raad actief dient te worden betrokken.
• Dat het college de juridische status van de verkoop van de Kolkschool aan Kloos 2 aan het onderzoeken is en de
raad hierover wil informeren.
• Dat het college heeft besloten de verkoop van de Kolkschool on hold te zetten totdat duidelijk is wat de
juridische status is.
• Dat er geen toezegging is van het college om de raad te betrekken in de verkoopprocedure van de Kolkschool.
• Dat het college tijdens het Politiek beraad op 27 augustus jl. heeft aangegeven dat ze bij de besluitvorming rond
de verkoop van de kolkschool een nadere zienswijze van de raad niet noodzakelijk achten omdat de
samenstelling van het college in de raad is geborgd.

Verzoekt het college:
• Om de Kolkschool op de A lijst te zetten (panden waarover de gemeenteraad een apart besluit dient te nemen).
• De raad actief te betrekken in de verkoopprocedure van de Kolkschool. En alle beschikbare ínformafie actief en
fijdig te delen met de raad.
• De raad via een raadsvoorstel een besluit te laten nemen over de verkoop van de Kolkschool.
En gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening
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