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Gemeente Almelo

Raadsbrief ter informatie

Postadres:
Gemeente Almelo
Postbus 5100
7600 GC Almelo

Aan de raad van de gemeente Almelo
Behandeld door
D. Oegema

Doorkiesnummer
541439

Datum
25 juni 2019

Onderwerp
verkoop Kolkschool aan Kloos 2

Geachte raadsleden,
Bij brief van 23 juni jl. heeft een aantal raadsfracties gereageerd op het besluit van het college van 1 1
juni jl. om de Kolkschool te verkopen aan Kloos 2. Wij hebben uw raad over dit besluit geinformeerd
door middel van een raadsbrief.
De fracties beroepen zich op punt 6c van het protocol actieve informatievoorziening aan de raad en
vragen het college uitleg te geven over het genoemde besluit.
In de brief geven de fracties aan nog vragen te hebben rond de verkoop van de Kolkschool en zij
hebben daarom een politiek beraad aangevraagd over dit onderwerp en verzoeken het college om geen
onomkeerbare acties te ondernemen met betrekking tot de verkoop van de school.
Uiteraard staat het uw fracties vrij om het college tijdens een politiek beraad vragen te stellen en wij
zijn uiteraard graag bereid uw vragen te beantwoorden.
Echter, de Kolkschool staat niet op de A-lijst. Er was derhalve geen reden om een voorstel aan de
gemeenteraad te doen hierover. Daarbij roepen wij in herinnering, dat de gemeenteraad in september
201 7 haar zienswijze heeft gegeven over de voorgenomen verkoop, onder andere in de vorm van een
door de gemeenteraad aangenomen motie. In de daaropvolgende periode is met de initiatiefgroep en de
ontwikkelaars gesproken over de diverse plannen en de prijsstelling. Gelijktijdig is ter uitvoering van de
motie met de gebruikers gezocht naar alternatieven voor een goede en betaalbare oplossing met
betrekking tot huisvesting. Dit is de reden waarom het college het besluit heeft genomen en u heeft
geïnformeerd door middel van een raadsbrief. Dit betekent ook dat dit besluit zal worden uitgevoerd en
dat de Kolkschool met het bijbehorende gymlokaal aan Kloos 2 zal worden aangeboden ten behoeve
van de ontwikkeling van de (loft)woningen.
Wij vertrouwen erop u hiermee vooralsnog voldoende te hebben geinformeerd.

`~_------~-----~_,.
Hoogachtend,
Burgemeester en WethaCí`ders van Almelo~'~~~
de secretaris,
de burgemeester,
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F.W. van Ardenne

`~ A.J Gerritsen
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