
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Telnr. 020-6643282 
 
tevens per fax aan nr. 020-2524365 

MONDELINGE VRAGEN,  INZAKE TOBIASSCHOOL
 
 
Mondelinge vragen aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Zuid voor de 
raadsvergadering van 19 februari 2014.
 
-Kan er volledige openheid worden gegeven over de verbouwingskosten van de Tobiassch
aangezien er niet openbaar, conform de Europese aanbesteding is gehandeld e
gegevens niet openbaar te maken?
-Wat zijn de inrichtingskosten, nadat de
-Hoe kan er een omgevingsvergunning onder nr. 903421 zijn verleend, terwijl er sprake is van 
asbest en ernstige vervuiling van de af te graven grond?
 
 

Theo Keijser,  
 
 
raadslid Zuid- en Pijpbelangen
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Amsterdam, 17 februari 2014

 
 

MONDELINGE VRAGEN,  INZAKE TOBIASSCHOOL

Mondelinge vragen aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Zuid voor de 
raadsvergadering van 19 februari 2014. 

Kan er volledige openheid worden gegeven over de verbouwingskosten van de Tobiassch
conform de Europese aanbesteding is gehandeld e

gegevens niet openbaar te maken? 
Wat zijn de inrichtingskosten, nadat de verbouwing/vergroting van het gebouw zijn voltooid?
Hoe kan er een omgevingsvergunning onder nr. 903421 zijn verleend, terwijl er sprake is van 

asbest en ernstige vervuiling van de af te graven grond? 

 

en Pijpbelangen 

Amsterdam, 17 februari 2014 

MONDELINGE VRAGEN,  INZAKE TOBIASSCHOOL 

Mondelinge vragen aan het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Zuid voor de 

Kan er volledige openheid worden gegeven over de verbouwingskosten van de Tobiasschool, 
conform de Europese aanbesteding is gehandeld en besloten is de 

verbouwing/vergroting van het gebouw zijn voltooid? 
Hoe kan er een omgevingsvergunning onder nr. 903421 zijn verleend, terwijl er sprake is van 



Aan J. Spier  
Vandaag 17-2-om 4:14 PM  
 
Geachte Raadsgriffier mw. Spier, 
 
De fractie heeft  3 mondelinge vragen over bovenstaand onderwerp voor punt 5  
zie in de bijlage. 
Nog dank voor de plaatsing van de correcties op de site van het stadsdeel voor punt  4 
 
Met vr. groet, Th. Keijser 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
feb 18 om 12:57 PM  
 
Geachte heer Keijser, 
  
Conform mij taak zal ik de mondelinge vragen betr. de Tobiasschool van uw fractie, gericht 
aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid doorsturen. 
Dit ter voorbereiding van beantwoording in de raadsvergadering van woensdag 19 februari a.s. 
Daarbij wil ik opmerken dat uw vragen subjectief gesteld zijn en aantijgingen jegens het db 
bevatten, zonder onderbouwing daartoe met enig bewijs. 
In het verlengde van mijn taak zal ik daar bij publicatie van de vragen t.b.v. onder andere de 
raad, melding van maken.  
  
Met groet, 
  
Josine Spier  raadsgriffier  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
feb 18 om 6:40 PM 
 
Geachte mw. Spier, 
 
kunt u motiveren welke aantijgingen u ziet in de vragen. Deze zijn nu net gesteld omdat er nog geen 
openheid is over de onderwerpen, waarop de vragen betrekking hebben.  
De bewoners die inzage wilden van de stukken is deze informatie onthouden en zijn redenen deze 
vragen te stellen. 
Kunt u onze opmerking, vanwege hoor- en wederhoor dan ook bij uw commentaar aan iedereen 
bekendmaken? Als u dit niet doet, is er sprake van stemmngmakerij, hetgeen niet tot uw taak behoort. 
 
Wij vernemen van u. 
 
met vriendelijke groet, de wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Feb. 19 om 11.16 am 
 
Geachte heer Keijser, 
  
De mondelinge vragen van de fractie ZPB betr. de Tobiasschool zijn doorgezonden naar het 
dagelijks bestuur en zijn gisteren gepubliceerd via de agenda op de website. 
Met de gebruikelijke voorbereidende mail aan de raad hedenmiddag word o.a. verwezen 
naar de vragen.  
Dit alles zonder enig commentaar mijnerzijds. U heeft helemaal gelijk, dat is mijn taak niet. 
  
Met groet,  Josine Spier raadsgriffier 
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
 
 
 
                                                                       Amsterdam, 14 februari 2014 
 
 
 
 
 

   Telnr. 020-6643282 
 
Stadsdeel  Zuid,                            
Aan de leden van de Stadsdeelraad,                                                      
Leden van de raadscommissie Leefomgeving, 
Raads- en Commissiegriffier mw. Spier, 
Per fax aan nr. 020-2524365 en per mail aan: J. Spier@zuid.amsterdam.nl 
 
Betreft: het niet vermelden op de commissieagenda’s van de vast te stellen verslagen, het niet 
bijsluiten van de tekstvoorstellen  in de commissiestukken, het niet noemen van de indiener van 
correcties van ZPB op de website van Zuid bij de raad van 28-1-2014, het achterhouden van de 
correcties op het de raadsverslag  van  28-1-2014 bij de komende raadsvergadering van 19-2-2014 en 
het niet nakomen van artikel 14 van het Reglement van Orde. 
 
Geachte Raadsleden,  raads- en commissiegriffier mw. Spier, 
 
Bij de afgelopen  raadscommissies van Leefomgeving werden op de agenda’s niet de datums 
genoemd van de vast te stellen verslagen van 10 december 2013 en 11 februari 2014. Evenmin 
waren onze tijdig ingediende correcties in hardkopie bij de betreffende raadscommissiesetjes 
gevoegd. 
Toch werden de verslagen vastgesteld, terwijl niet bekend was om welke verslagen het ging. 
De Commissiegriffier is tevoren schriftelijk hierop aangesproken, maar heeft niet gereageerd of dit 
hersteld. 
Met grote regelmaat wordt onze fractie gediscrimineerd en worden correcties slechts selectief 
opgenomen in de hardkopie van de raadscommissies. 
Hieraan dient een eind te komen, want andere partijen krijgen wel de juiste behandeling. 
Op de website van Zuid is bij de correcties op het raadsverslag van 29-1-2014 niet vermeld wie de 
indiener is van de tekstvoorstellen. 
Bij de komende raadsvergadering van 19 februari 2014 zijn de tijdig ingebrachte tekstvoorstellen 
van ZPB op het concept raadsverslag van 29 januari 2014 niet geplaatst op de website van Zuid. 
Deze correcties worden pas op de dag van de raad daarop geplaatst. Deze praktijk wordt 
stelselmatig toegepast, ondanks ons protest, vanwege het maken van onderscheid. ( 10 
dagentermijn) 
De betreffende raadsverslagen van het stadsdeel zelf worden immers wel tijdig op de site van Zuid 
geplaatst. 
De raad dient mw. Spier hierop aan te spreken. 
Eerdere beloften van de commissiegriffier  mw. Spier om ook de andere- eerder ingediende 
correcties alsnog in hardkopie bij de verschillende commissiesetjes op te nemen, zijn niet 
nagekomen. 
 
Diverse keren is het voorgekomen, dat de fractie geen gelegenheid kreeg om conform artikel 14 
tekstvoorstellen in te dienen, terwijl de verslagen brutaal in de betreffende raadscommissies werden 
vastgesteld. 



Deze praktijken zijn diverse keren aan de orde gesteld, nog op 8 oktober 2013 bij de commissie van 
Leefomgeving en 11 februari jl. 
Als laatste voorbeeld zijn de weggelaten- en verschreven bijdragen van ZPB  in het 
commissieverslag Ruimte en Wonen van 5 februari jl. Er is geen gelegenheid geboden om conform 
artikel 14 met tekstvoorstellen te komen. 
De raad dient mw. Spier wederom hierop aan te spreken om een einde te maken aan deze 
voortdurende discriminatie. Eerder heeft de rechter in oktober 2013 geoordeeld, dat dit niet kon. 
Ook onze bijdragen die het stadsdeel eerder op internet uitzond in de rechtstreekse uitzendingen, 
zijn nadien gecensureerd. Dit geldt voor de raad van 18 december 2013 en de raadscommissie van 
8-1-2014,(geen beeld) 
Bij alle uitzendingen wordt onze fractie, als die in beeld komt, wazig weergegeven.  
Klachten helpen niet. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De wijkpartij Zuid- en Pijpbelangen 
 
 
 



 


