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__________________________________________________________________________________ 
 
Op 10 maart 2021 ontvingen wij vragen van Stijn van den Brekel van de SP over de motie 
maatschappelijke doeleinden 2000 m2 Bakertand op basis van artikel 40 Reglement van Orde. 
Hieronder treft u de gestelde vragen aan, met het daarbij behorende antwoord: 
 
Bij de oordeelsvormende vergadering over huisvestiging jongeren heb ik vragen aangekondigd over 
het uitvoeren van de motie van de SP, CDA en PvdA 18 februari 2020. De vragen: 

1. Welke stappen heeft het college ondernomen om de motie uit te voeren? 
2. De motie vroeg om eerst te onderzoeken of de 2000 m2 maatschappelijke ruimte in de 

Bakertand ook voor andere maatschappelijke organisaties ingezet kan worden en of daar 
behoefte voor is bij deze organisaties en wat de mogelijkheden zijn. Heeft u deze opdracht 
uitgevoerd? 

3. Wat is de uitkomst? 
4. Heeft u ook contact gehad met de gebruikers van het pand Mainframe? 

 
Aanleiding zijn de uitspraken van wethouder Swaans dat het enkel voor de Bron bestemd is. Terwijl 
de motie vroeg om verder te kijken. Graag een schriftelijk antwoord voor de raad van 16 maart. 
 
1 en 2: 
Het college moet nog verdere stappen ondernemen om de motie in zijn geheel uit te voeren.  
Zoals de prognose nu uitwijst is de 2000 m2 maatschappelijke functie in Bakertand waarschijnlijk 
nodig voor uitbreiding van de basisschool De Bron en uitbreiding van kindfuncties, zoals kinderopvang 
(0-4 jaar), peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang met aanvullende voorzieningen. De 
kindfuncties zijn meestal ondergebracht bij non-profitorganisaties. Primair denken wij er dus aan om 
deze 2.000 m2 te gebruiken voor uitbreiding van De Bron. 
Mogelijk dat er ook nog fysiek plaats is of komt voor andere maatschappelijke functies. De behoefte 
en verdere haalbaarheid zullen wij bij de verdere uitwerking nader onderzoeken. 

3. In het stedenbouwkundig schetsontwerp Bakertand is de maatschappelijke voorziening ruimtelijk 
ingetekend zonder dat de programmatische invulling concreet is ingevuld. Voor de verdere uitwerking 
hiervan is nog voldoende tijd beschikbaar. 
 
4. De gesprekken met de gebruikers van Mainframe moeten nog worden opgestart. 


