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Geacht secretariaat, 

Gelieve onderstaande mail door te geleiden naar het College van B & W. 

De Dorpsraad Bennebroek wordt naar aanleiding van de brief van het college, waarin de 

forse OZB-verhoging wordt toegelicht, bestookt met vragen. Het college stelt namelijk in 

de brief dat minder inkomsten en meer uitgaven deze verhoging noodzakelijk maken. Dit 

roept bij de inwoners van Bennebroek vragen op; vragen die wij ook graag verhelderd 

willen zien, opdat we de bewoners van Bennebroek van een adequaat antwoord kunnen 

voorzien. Wij zouden het tè gemakkelijk vinden de vraagstellers naar u door te 

verwijzen; temeer omdat wijzelf ook geïnteresseerd zijn in beantwoording van 
onderstaande vragen. 

De vragen spitsen zich op 2 onderwerpen toe: 

* De verkoop van de gymzaal van de St. Fransiscusschool. Deze gymzaal is op 

sloopwaarde getaxeerd en op grond daarvan verkocht voor het luttele bedrag van € 

20.000,00. Vragen aan het college: op basis waarvan is geconcludeerd dat uitsluitend de 

sloopwaarde betaald behoefde te worden en op basis waarvan is de conclusie getrokken 

dat sprake was van een gebroken fundering en aanwezigheid van asbest? Het bestuur 

van de Dorpsraad zou graag de bouwkundige rapporten willen inzien op grond waarvan 

de vraagprijs uiteindelijk kon worden vastgesteld om op die wijze zelf vast te stellen dat 

de gemeente niet onnodig geld is misgelopen. Als dit wel het geval zou zijn zou de 

gemeente immers meer inkomsten hebben kunnen genereren. Het gaat de bewoners van 

Bennebroek natuurlijk met name aan, omdat de Fransiscusschool zich in Bennebroek 

bevindt. 

* Het voornemen, om voor € 40.000,00 voor de diverse kernen verbindend-culturele 

activiteiten te organiseren, wordt op grond van het bovenstaande ervaren als een "sigaar 
uit eigen doos" en daarom als niet opportuun gezien. Deze mening delen wij. 

Graag horen wij op bovenstaande punten van u. 

vriendelijke groeten, 

Namens het bestuur van de Dorpsraad Bennebroek, 

Anneke Quispel 
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