
De vragen:

1. Wat is de resterende taak van de Beheerstichting nu het Dorpshuis veel 
beheertaken uitvoert?

2. Is het de bedoeling dat de Beheerstichting in de toekomst naast De Heerd 
ook nog een taak gaat krijgen bij andere gebouwen binnen onze gemeente 
zoals oorspronkelijk bedoeld met het oprichten van de Beheerstichting? Zo ja, 
hoe ziet het college dat dan? Zo nee, waarom heeft de Beheerstichting niet 
meerdere gebouwen in haar portefeuille gekregen zoals oorspronkelijk de 
bedoeling was?

3. Heeft het college al nieuwe bestuursleden gevonden voor de beheerstichting 
en wat zijn de gevolgen als de gemeente de beheerstichting zal moeten 
bemannen? Overweegt het college om namens de gemeente in het bestuur 
plaats te nemen teneinde toezicht te houden?

4. Wat is de taakverdeling tussen de verschillende portefeuillehouders binnen 
het college aangaande De Heerd (wie doet nu wat?).

5. Voelt het college voor onze gedachte om de externe communicatie en interne
coördinatie te beleggen bij één collegelid? Zo nee, waarom niet?

6. We willen graag de btw-constructie nader uitgelegd hebben. Ook de werking 
daarvan, de (financiële) uitwerking daarvan op de verschillende participanten, of
er inderdaad een proces loopt of aanstaande is en waar het geschil dan over 
gaat. Is meer uitleg mogelijk?

7. Kan het college ons informeren over de problemen aangaande de 
klimaatbeheersing waarvan al sprake is sinds de oplevering van De Heerd?  
Waarom is dit nog niet opgelost? Hoe en wanneer wordt dit structureel 
opgelost, wat gaat het kosten en wie moet dit betalen? Is de garantieperiode 
nog van kracht? Wat zijn de effecten daarvan zijn op de leerkrachten en 
leerlingen? Wie is er verantwoordelijk indien dit tot claims zal leiden?

8. Kan het college de raad informeren over de financiële situatie, de financiële 
risico's en de hoogte daarvan rondom De Heerd? Daarmee worden gemeente, 
Beheerstichting en Dorpshuis bedoeld.

9. Wat wil het college nu met De Heerd in de toekomst en hoe wil zij dit 
bereiken? Zijn de Beheerstichting en het Dorpshuis beoogde partners in de 
visie van het college wat betreft De Heerd en is het college bereid extra 
financiële middelen beschikbaar te stellen indien nodig om haar visie te 
realiseren? 
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