
Van: Ron Druppers [mailto:ron@druppers.nl]  
Verzonden: vrijdag 5 december 2014 14:28 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht; Hekman, Jelle 
Onderwerp: Schriftelijke vragen, van de fractie van Maarssen 2000, ex Artikel 41 RvO betreffende 
verkoop oude bibliotheek Maarssenbroek 
Urgentie: Hoog 
 
Onderstaande schriftelijke vragen, van de fractie van Maarssen 2000, ex Artikel 41 RvO 
graag doorsturen naar het college. 
 
—————————————————————————————————————
———————————————————— 

 

Gemeente Stichtse Vecht 

College van Burgemeester en wethouders 

Endelhovenlaan 1 

3601 GR Maarssen 

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex. Artikel 41 RvO – Oude bibliotheek Maarssenbroek 

Maarssen, 5 december 2014 

Geacht College, 

Sinds onze raadsvragen van 4 november 2013 heeft de fractie van Maarssen 2000 de bibliotheek 
Maarssenbroek bij verschillende raadsvoorstellen en andere collegestukken voorbij zien komen. Sinds 
het ter beschikking stellen van een aankoop krediet hebben wij helemaal niets meer vernomen over 
de verkoop van het pand. Reden voor de volgende vragen van de fractie van Maarssen 2000, welke 
wij graag op korte termijn door uw college beantwoord zien: 

1) Er is bij op 3 juni 2014 een raadsbesluit genomen met de volgende strekking: “Een krediet van 
€ 290.000,-- beschikbaar te stellen voor de aankoop van het voormalige bibliotheekgebouw 
Maarssen-Broek, Bisonspoor 1161, te Maarssen…..” Dit leidt tot de volgende vraag: Is het 
eigendom van de bibliotheek na de ter beschikkingstelling van dit krediet inmiddels van de AVG 
overgegaan naar de gemeente, oftewel heeft de werkelijke aankoop van het pand inmiddels 
plaatsgevonden? 

2) Is het pand inmiddels al weer verkocht? 

3) Zo ja, aan wie en voor welk bedrag? 

4) Zo nee, waarom niet?  

5) Er was afgelopen jaar nogal haast met het nemen van verschillende besluiten omdat anders de 
“potentiële zeer serieuze koper”, die in de bibliotheek een bioscoop wilde vestigen zich anders zou 
terugtrekken. Is deze potentiële koper nog in beeld? Zo ja, wat houdt de verkoop tegen? Zo nee, 
waarom heeft deze partij zich teruggetrokken? 



6 Is het college nog steeds van mening dat de uitgevoerde taxatie een reële waarde van het pand 
weergeeft? Zo ja, waarom zijn er dan nog geen serieuze kopers? Zo nee, waarom is het college 
dan niet in gesprek met de enige publiek bekend zijnde serieuze kandidaat koper tot nu toe, de 
huisartsen die hier een eerstelijns gezondheidscentrum willen vestigen. 

7)     Is het college het met de fractie van Maarssen 2000 eens dat de Sociale Wijkteams een basis 
dienen te hebben in hun verzorgingsgebied? 

8) Zo ja, is het college het dan met de fractie van Maarssen 2000 eens dat een combinatie van een 
eerstelijns gezondheidscentrum met een steunpunt voor het Sociale Wijkteam ideaal zou zijn? 

9) Is het college alsnog bereid om met de huisartsen in overleg te gaan, met als doel het bereiken van 
een gezondheidscentrum met een gemeentelijk steunpunt voor het Sociale Wijkteam in de oude 
bibliotheek in Bisonspoor? 

In afwachting van uw nadere berichten verblijven wij, 

Met vriendelijke groet, 

 

Ron Druppers, 

Fractievoorzitter 

 


