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Toelichting: In september 2020 is er een positief gesprek geweest tussen ouders en de wethouder over het
behoud van de gymzaal van de Simon Havinga School in Sneek. Daarbij is uitgesproken om met elkaar
(ouders, Stichting Palludara en de gemeente) in gesprek te gaan over de mogelijkheden om het gebruik
van de gymzaal kostendekkend te krijgen. Hiervoor zouden ook inititiatieven van andere partijen
opgenomen kunnen worden.
Het CDA heeft daarover de volgende vragen,
Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden:
1.

Heeft dit gesprek met ouders, Stichting Palludara en de gemeente al plaats gevonden? Zo ja wat was
de uitkomst hiervan?
Antwoord:
In september 2020 is er gesproken met de werkgroep ‘behoud gymzaal Simon Havingaschool’. Daarin is
aangegeven dat het gemeentelijk beleid is om over te gaan tot sloop of verkoop/overdracht van
vastgoed (zoals een gymzaal) als deze weer in eigendom komt van de gemeente. De werkgroep wil de
gymzaal behouden en daarom is door de gemeente op 1 oktober 2020 aangegeven dat ze daarvoor een
sluitende business-case mogen opstellen. De termijn daarvoor liep eind 2020 af. Er is geen sluitende
businesscase aangeleverd.
Vervolgens is de werkgroep van samenstelling veranderd en deze werkgroep heeft begin februari 2021
contact met ons opgenomen. Toen is voor deze werkgroep de termijn voor het opstellen van een
business-case gesteld op 3 maart 2021. De werkgroep heeft ons recentelijk verzocht om uitstel van
deze termijn. Daarop hebben wij de werkgroep uitgenodigd om met ons van gedachten te wisselen
over hun plannen, ideeën en vragen voor het behoud van de gymzaal van de Simon Havingaschool en
daarbij is aangegeven dat de termijn van 3 maart 2021 vooralsnog is opgeschort. Op 11 maart 2021 is
het vervolggesprek met de werkgroep gepland.

2.

Welke partijen en/of (sport)verenigingen buiten stichting Palludara en de gemeente zijn hierbij
betrokken? Welke initiatieven zijn er op dit moment?
Antwoord:
In eerste instantie is een gesprek gevoerd met een werkgroep ‘behoud gymzaal Simon Havingaschool’.
Toen bleek dat deze partij niet voelde voor de overname van eigendom, hetgeen beleid is binnen de
gemeente bij het afstoten van vastgoed, is door hen gevraagd om contact te zoeken met een
judovereniging uit Sneek. Op dit moment is de werkgroep aan de slag om een sluitende business-case
op te stellen. Op 11 maart 2021 wordt daar verder met de gemeente over gesproken.

3.

Wat is de stand van zaken betreffende dit plan? Is er al een conceptplan?
Antwoord:
De werkgroep is aan de slag met het opstellen van een business-case, wij hebben daartoe nog geen
concept ontvangen, maar laten ons hierover informeren op 11 maart 2021.
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