
 
Van: Kooten, Kees van  
Verzonden: dinsdag 3 april 2012 11:08 
Aan: 'Renie.Vis@ecolab.com' 
CC: Hussel, Annette van; Prins, Jurgen; Groene, Pieter de; Leito, Edith; Lambo, Ada 
Onderwerp: RE: Aanvullende vragen C-fordt 
 
 
Beste Renie, 
 
Hieronder de reactie op de vraag over de dekking van de middelen voor ’t Bontenest. 
 
In Raadsinformatiebrief nr. 13  is melding gemaakt van het besluit van het college om middelen 
beschikbaar te stellen voor eerste inrichting van ’t Bontenest. 
In de brief is aangegeven dat nog naar dekking wordt gezocht. 
Op dit moment is er nog geen besluit over de dekking genomen. Vooralsnog wordt er van uit gegaan 
dat dekking van het bedrag dat nodig is voor eerste inrichting binnen de middelen in het Programma 
Onderwijs mogelijk is. 
 
Het bedrag dat nodig is om (achterstallig) onderhoud op te lossen is nog niet bekend. Een 
gedetailleerde inventarisatie van de noodzakelijke  werkzaamheden op dit punt moet nog 
plaatsvinden. Daarna is de hoogte van het benodigde bedrag bekend. Ook op dit punt wordt in eerste 
instantie gezocht naar dekking binnen de middelen die in de begroting beschikbaar zijn voor 
onderwijshuisvesting. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Kees van Kooten 
beleidsadviseur onderwijs 
team jeugd onderwijs sport  
afdeling ontwikkeling 
 
 
 
 
 
 
 
 

 kees.van.kooten@stichtsevecht.nl 
T 0346 25 47 95  
Endelhovenlaan 1, 3601 GR  Maarssen 
Postbus 1212, 3600 BE  Maarssen 
www.stichtsevecht.nl 

 
 
 
 
 
Van: VIS - DE CEUNINCK VAN CAPELLE, Renie [mailto:Renie.Vis@ecolab.com]  
Verzonden: maandag 2 april 2012 10:11 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht 
Onderwerp: Aanvullende vragen C-fordt 
 
Streekbelangen heeft nog een aantal aanvullende vragen over het C-Fordt. Wij hopen dat 
het mogelijk is de antwoorden hierop mee te nemen in onze besluitvorming tijdens de 
werksessie van 10 april.  
 
1. Is het mogelijk de Raad in staat te stellen de belangrijkste conclusies uit het accountants-
/vermogensonderzoek bij de afweging van de besluitvorming rond het C-Fordt te betrekken? 
2. Wat zijn de gevolgen voor het project nu vaststaat dat het de gemeente SV niet 
beschikbaar is om het projectmanagement uit te voeren? 
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3. Hoe worden de gevolgen van de BTW problematiek opgevangen? Wat betekent dit voor 
de realiteit van de begroting en de verwachting rond het slagen van het project? 
4. Welk onderpand voor 50.000 wordt gegeven en is dit reeel verhandelbaar voor die prijs? 
5. Voor welke periode wil het College de borgstelling verlenen? 
 
Recent is bekend geworden dat voor de school het Bontenest extra investeringen nodig zijn 
(116.000 voor inrichting en een nog onbekend bedrag voor onderhoud). Streekbelangen wil 
graag weten welke middelen hiervoor aangesproken worden en welke invloed dit heeft op de 
begroting 2012 e.v. jaren. 
 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Fractie Streekbelangen 
Renie Vis 
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