Schriftelijke vragen: naar aanleiding van schriftelijke vragen d.d. 25-03-2019 in zake het
Bidbook Willibrordusschool Ruurlo.
Indiener: H. Pelle (PvdA)
Datum indiening vraag: 15-07-2019
Datum verzending antwoord:
Formulering:
Geachte Mw. Bosman, geacht College,
Gelet op Uw antwoorden, op de door mij gestelde schriftelijke vragen van de 25ste maart
2019, wil ik u opnieuw enkele nieuwe schriftelijke vragen stellen met betrekking tot de
Willibrordusschool. Ik heb u toen onderstaande twee vragen gesteld.
1. Of u niet als college de raad zou moeten informeren als zij afwijkt van vastgestelde
planningen en afspraken met de raad? Zo ja, waarom heeft u de raad niet
geïnformeerd over het afwijken van het vastgestelde plan?
2. Wanneer worden gegadigden in de gelegenheid gesteld om biedingen te doen?
U antwoorde hierop:
Ad. 1: Ja. Zie onder de eerste vraag, we wilden de commissie informeren over relevante
ontwikkelingen;
Ad. 2. Wij besluiten voor de zomervakantie over het bidbook (uitgangspunten, inhoud en
proces). Wij zullen dan ook de selectiecommissie informeren. Direct na de
zomervakantie roepen wij gegadigden op om een bieding te doen en een plan voor
toekomstig gebruik van de locatie in te dienen.
We weten dat de gemeenteraad nu met zomerreces is en dat alle collegeleden hun
vakantieweken hebben ingeroosterd. De zomervakantie is begonnen en de eerste formele
vergadering is 21 augustus 2019.
Gelet op het bovenstaande en uw antwoorden / toezeggingen op mijn vragen van de 25ste
maart 2019, concludeer ik (voorzichtig) het volgende:
a. Er zijn tot op heden nog geen besluiten genomen over het bidbook met betrekking tot
de uitgangspunten, inhoud en proces;
b. Dat de selectiecommissie voor de zomervakantie over wat dan ook niet is
geïnformeerd;
c. Dat de selectiecommissie ook niet voor de zomervakantie bij elkaar is geweest om zo
ook maar iets te vinden over de uitgangspunten, inhoud en proces van het bidbook;
d. Daardoor gegadigde na de zomervakantie ook niet kunnen worden opgeroepen om
een bieding te doen en een plan voor toekomstig gebruik van de locatie in te dienen;
e. Het gehele proces hiermee onnodig vertraging oploopt.
Daarom wil ik u de volgende vragen stellen;
Vraag: Heeft het college inmiddels het bidbook Willibrordusschool vastgesteld?
Antwoord:
Vraag: Zo ja, wanneer heeft het college dit gedaan?
Antwoord:
Vraag: Zo nee, wat is daar dan de reden van?
Antwoord:
U wilden voor de zomervakantie ook de selectiecommissie informeren, zodat ook zij wat
kunnen vinden over de uitgangspunten, inhoud en proces van het bidbook. Dit is echter niet
gebeurt.
Vraag: Wat is de reden dat u niet voor de zomervakantie de selectiecommissie hebt
geïnformeerd?
Antwoord:
Verder wilde u direct na de zomervakantie gegadigden oproepen om een bieding te doen en
een plan voor toekomstig gebruik van de locatie in te dienen.

Vraag: Bent u het met mij eens dat u niet direct na de zomervakantie gegadigden op kunt
roepen om een bieding te doen en een plan voor toekomstig gebruik van de locatie in te
laten leveren?
Antwoord:
Vraag: Zo ja, hoe ziet u dit voor zich?
Antwoord:
Vraag: Zo nee, wanneer verwacht u dit wel te kunnen?
Antwoord:
Vraag: Waarom hebt u niet de selectiecommissie voorzien van een adequate up-date?
Antwoord:

Toelichting:
1. Schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd.
2. Het antwoord volgt binnen 14 dagen nadat ze zijn ingediend bij de griffie.
3. Voor de overzichtelijkheid uw vragen in de daarvoor bestemde vakken
plaatsen. Bij elke nieuwe vraag kunt u d.m.v. de tabtoets een nieuwe regel
aanmaken. Het antwoord zal dan geplaatst worden bij de desbetreffende vraag.
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