
 

 

Maarn 16 mei 2019 

 

Geachte mevrouw Broekhuis, 

 

Bedankt voor het heldere en uitgebreide gesprek van hedenavond. Dit en eerdere gesprekken hebben ons 

meer inzicht gegeven in de positie van de gemeente en een aantal onduidelijkheden kunnen wegnemen. Wij 

zijn verheugd om te vernemen dat het uitgangspunt van de gemeente niet de grondexploitatie is en dat het 

niet de intentie is om hier geld op te “verdienen”. Daarnaast zijn wij blij met uw handreiking dat u zich sterk 

wilt maken voor het behoud van een volwaardige sporthal. Ook uw verheldering van de positie van de 

stuurgroep als leidend element in de besluitvorming naar de toekomst neemt een onzekerheid aan onze kant 

zo goed als weg.  

 

Zoals van onze kant aangegeven staan wij positief ten opzichte van een MFA project in Maarn. U heeft ons 

gevraagd ons te verbinden aan het aankomende raadsvoorstel en wij hebben aangegeven daar niet negatief 

tegenover te staan maar dat wij ons niet kunnen verbinden voordat er duidelijkheid is over de ruimtelijke 

kaders, functionele/culturele kaders en financiele kaders. Omdat in het huidige raadsvoorstel 

gebiedsontwikkeling een onderdeel is geworden van het MFA traject maakt het voor ons lastig aangezien wij 

niet kunnen inschatten hoe de verschillende kaders in elkaar grijpen en dus welke gevolgen dit voor de school 

heeft. 

 

Wij verschillen wellicht van mening over de mogelijkheden om veel van de kaders en uitgangspunten nog in te 

vullen na goedkeuring van het huidige raadsvoorstel. Alhoewel wij uw persoonlijke inzet om in het 

vervolgtraject verschillende zaken goed geregeld te krijgen zeer waarderen hebben wij toch een invulling van 

bovenstaande punten nodig om tot een succesvol vervolgtraject te kunnen komen. Dit heeft ook te maken met 

onze bestuurlijke verantwoordelijkheden en de kaders waarbinnen wij, als schoolbestuur, moeten acteren. 

Daarbij moet, onder andere, verder ook nog gedacht worden aan de verschillende verantwoordelijkheden in 

het vervolgtraject, de wijze waarop beheer wordt vormgegeven nadat het gebouw gereed is, duidelijkheid over 

de invulling van de sociaal culturele functies etc. 

 

Ondanks wij ons op dit moment niet kunnen committeren willen wij, als bestuur, wel een 

inspanningsverplichting aangaan om, in gezamenlijkheid, het MFA project tot een succes te maken. Als alle 

partijen iets meer tijd nemen om de bovenstaande punten voldoende in te vullen, dan zouden wij ons daar aan 

kunnen committeren en zijn wij overtuigd dat wij er samen iets moois van kunnen maken. Uw uitspraak in ons 

gesprek dat u er alles aan gaat doen om hier voor alle partijen een succes van te maken sterkt ons in het gevoel 

dat dit dan ook echt kan lukken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur Oecumenische Basisschool de Ladder 

 
 


