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van het raadslid dhr. A. Rennenberg (OAE) inzake 't
Raadsvragen Slingertouw
Geacht College,
Op dit moment is de in Meerhoven gevestigde school het “Slingertouw” gesloten in
verband met ernstige wateroverlast. Noodgedwongen is nu uitgeweken naar een
tijdelijke noodlocatie waarmee een behoorlijk bedrag aan huisvestingskosten gemoeid is.
Daarnaast zullen de herstelwerkzaamheden om het “Slingertouw” weer als
schoolgebouw geschikt te maken eveneens niet gering zijn. Omdat de gemeente voor de
huisvesting verantwoordelijk is, vragen wij ons af, nu de aannemer van dit schoolgebouw
failliet schijnt te zijn, wie nu voor de kosten zal opdraaien.
Graag leggen wij u de volgende vragen voor.
Kunt u ons aangeven welke kosten er zijn gemoeid met de huisvesting van de leerlingen
in de noodlocatie?
Kunt u ons aangeven hoeveel de kosten van het herstellen van het “Slingertouw” zullen
bedragen?
Kunt u ons aangeven wie aansprakelijk is voor de kosten van huur van de noodlocatie
en voor de kosten van het herstel?
Op welke wijze denkt u met de raad te communiceren over de aangegeven
probleemstelling.
Wij wachten met belangstelling uw antwoorden af.
Hoogachtend,
Dre Rennenberg
Fractievoorzitter
Eindhoven, 27 september 2016.
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Antwoord van burgemeester en wethouders
Kunt u ons aangeven welke kosten er zijn gemoeid met de huisvesting van de leerlingen
in de noodlocatie?
De kosten voor het geschikt maken van Zandkasteel 47 bedroegen ca. € 375.000,-. Het
gebouw is de afgelopen maanden in kort tijdsbestek kwalitatief, en naar tevredenheid
van de school en ouders, geschikt gemaakt voor onderwijs.

Kunt u ons aangeven hoeveel de kosten van het herstellen van het “Slingertouw” zullen
bedragen?
Voor de eerste fase is, voor onder andere herstel van het dak, € 800.000,- begroot.
Daarnaast wordt momenteel verder onderzoek gedaan naar de overige te nemen
maatregelen en bijbehorende kosten. Het is nu prematuur om met een schatting van het
totaal te komen.
Kunt u ons aangeven wie aansprakelijk is voor de kosten van huur van de noodlocatie
en voor de kosten van het herstel?
Nee, dat kunnen wij nu nog niet aangeven. De verdeling van verantwoordelijkheden
tussen gemeente en SKPO als bouwheer/opdrachtgever wordt op dit moment juridisch
onderzocht. Op basis daarvan overleggen we met SKPO.
Op welke wijze denkt u met de raad te communiceren over de aangegeven
probleemstelling.
Zodra er duidelijkheid is over de verantwoordelijkheidsverdeling en daarmee over de
financiële gevolgen van het herstel van het “Slingertouw” komen wij bij uw raad terug.
Eindhoven, 27 september 2016.

