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HOUTEN - De Houtense ge-
meenteraad heeft dinsdag 
avond positief besloten op het 
collegevoorstel om 950.000 
euro te lenen aan de Berg en 
Boschschool die in ernstige fi-
nanciële moeilijkheden is ge-
komen. Hiermee wordt een fail-
lissement voorkomen, en is de 
continuïteit van onderwijs voor 
tweehonderd leerlingen veilig 
gesteld.

Dreigend faillissement
De school met een hoofdves-

tiging in Bilthoven kwam in de 
problemen door de bouw van een 
nieuwe dependance op de Kruis-
boog in Houten. Het schoolbestuur 
kreeg de externe financiering van 
een intern medisch kinderdagver-
blijf niet rond terwijl de bouw in-
middels al ver was gevorderd. Toen 
de rekeningen voor het afbouwen 
van de school niet meer betaald 
werden, werd het werk stilgelegd 
en dreigde de aannemer het fail-
lissement van de school aan te vra-
gen. De school klopte vervolgens 
alsnog aan bij de overheid en uit-
eindelijk de gemeente, waardoor 
het Houtense college geen andere 
oplossing zag dan in allerijl met 
een noodlening op de proppen te 
komen. 

Onderzoek en lening
Er komt een uitgebreid onder-

zoek naar hoe het zover heeft kun-
nen komen. In ieder geval is het 
schoolbestuur fout geweest door 
onderwijsgeld te gebruiken voor 
de financiering van een schoolge-
bouw. Hiervan heeft interim-direc-
teur In 't Veld  direct zelf aangifte 
gedaan bij de inspectie, toen hij 
deze fout constateerde. Teeuwen: 
"Achteraf is de grootste misser van 

de school natuurlijk geweest dat 
er is gebouwd zonder geld. Daar-
na is het ene gat met het andere 
gedicht, zodat er in de exploitatie 
ook problemen gingen ontstaan. 
Omdat er verschillende geldstro-
men van verschillende overheden 
bij elkaar komen voelt niemand 
zich echt verantwoordelijk voor het 
probleem, en zijn wij aan zet om 
het op te lossen om erger te voor-
komen." Inmiddels is er overleg 
geweest met de Provincie Utrecht 
en andere betrokken instanties, en 
ligt er een goed reddingsplan met 
goede toezeggingen. De gemeente 
leent bijna een miljoen uit aan de 
school, terug te betalen in vijftien 
jaar. De aflossing komt uit de huur 
die het medisch kinderdagverblijf 
aan de school betaalt. De huurpe-
riode is echter maar tien jaar. In 
het slechtste geval, als de huur niet 
wordt verlengd én de school kan 
de ruimte niet gebruiken, staat de 
provincie garant voor het bedrag 
van de lening dat overblijft. De risi-
co's voor de gemeente zijn hiermee 
geminimaliseerd.

Gemeenteraad
De leden van de gemeenteraad 

waren uiteraard geschrokken van 
de gebeurtenissen, en voelden zich 
flink voor het blok gezet. Van Hoek 
(CU): "Dit is een voorstel waar je 
niet tegen kunt zijn, we staan voor 
het blok. Daar houden we niet van! 
Waarom is Houten de enige redder 
in dit spel?" Zandbergen (ITH): "Ik 
snap het probleem, maar zijn we 
niet te gretig met oplossen? Ande-
re overheden kijken gewoon toe!" 
Verhagen (PvdA): "Uiteraard staat 
het belang van de kinderen voor-
op. Maar het speelde al maanden 
en het college wist van niks?" Vis-
ser (CDA): "Er zitten toch niet meer 

lijken in de kast?" Daarop reageer-
de wethouder Teeuwen: "Vier we-
ken geleden hebben we hierover 
nog contact gezocht met de school 
én met de bank die de lening zou 
verstrekken. Er werd ons door de 
bank verteld dat de lening binnen 
afzienbare tijd rond zou komen. 
Een week later besloot de bank 
zich terug te trekken, een besluit 
dat wij helaas pas drie weken later 
hoorden toen het al bijna te laat 
was, en de school het water tot aan 
de lippen stond. Van alle betrok-
ken overheden en instanties loopt 
onze gemeente als eigenaar van 
het schoolgebouw het meeste risi-
co als het mis zou gaan. Daarnaast 
dreigde een maatschappelijk pro-
bleem met de tweehonderd leer-
lingen van de school die op straat 
zouden kunnen belanden. We 
voelden ons daardoor verplicht om 
onze verantwoording te nemen. 
Omdat het hier gaat om kwetsbare 
leerlingen met autistische stoornis-
sen zijn deze niet eenvoudig bij 
andere scholen te herplaatsen." De 
gemeenteraad stemde uiteindelijk 
massaal in met het voorstel. Van 
Vliet (D66) benadrukte nog dat het 
aan de burger goed duidelijk moest 
worden dat het hier om een geldle-
ning gaat die terug wordt betaald 
en waarvoor goede garanties zijn 
afgegeven. De lening heeft dus 
geen invloed op de lopende begro-
tingen en de zeven miljoen die de 
gemeente nog moet gaan bezui-
nigen de komende jaren. "Anders 
snapt geen mens iets van deze be-
slissing", aldus Van Vliet. (SV)

Gemeenteraad stemt in met lening 
voor Berg en Boschschool

Verkiezingsmarkt
HOUTEN - Afgelopen zaterdag konden politieke partijen zich in winkel-
centrum Het Rond op een verkiezingsmarkt aan de inwoners van de ge-
meente presenteren. Vrijwilligers van D66, VVD, PvdA, CDA, GroenLinks, 
ChristenUnie 
en de SP pre-
senteerden 
zich. Heeft u 
al gestemd? U 
heeft van-
daag, woens-
dag, tot 21:00 
uur de tijd om 
uw stem uit te 
brengen.(JvA) 
Foto: John van 

Amerongen

HOUTEN - Ruim 50 mensen kwa-
men op 19 mei naar het gemeente-
huis voor de informatieavond over 
een ecowijk in Houten-Zuid. Tijdens 
deze avond informeerde Transition 
Town Houten alle belangstellenden 
over haar ideeën voor een nieuwe 
ecowijk. Ter inspiratie vertelde Gu-
dule Boland van de Utrechtse eco-
wijk Kersentuin een verhaal over 
het wonen in haar wijk en de ma-
nier waarop het project tot stand is 
gekomen. Vanuit het publiek kwa-
men veel enthousiaste reacties op 
dit praktijkverhaal. In kleine groep-
jes is er verder gepraat over hoe 
een ecowijk er volgens Houtenaren 
uit zou moeten komen te zien. De 
avond heeft een concreet gevolg 
gehad: op 27 mei zijn 17 mensen 
in ´Het Atelier´ bijeengekomen die 
zelf aan de slag willen gaan om van 
het ecowijk project een succes te 
maken. Mensen die belangstelling 
hebben om in een dergelijke nieu-

we ecowijk te gaan wonen en mee 
willen denken over of werken aan 
de ontwikkeling hiervan zijn bij-
zonder welkom zich bij deze groep 
aan te sluiten. Voor wie meer over 
de Ecowijk organiseert de groep 
binnenkort twee activiteiten:

-Donderdag 10 juni om 19:30 uur 
is er een bijeenkomst van de groep 
over o.a de visie en ideeën voor de 
ecowijk. Deze bijeenkomst is vrij 
toegankelijk en wordt gehouden 
in Lorech, Hollandsspoor 37.

-Maandag 14 juni 19:30 uur is er 
een bezoek aan de Utrechtse Eco-
wijk De Kersentuin (www.kersen-
tuin.nl), Atalantahof 11, Utrecht. 
De initiatiefnemer van die wijk 
Jeroen Hollander geeft daar een 
rondleiding. Aanmelden voor deze 
excursie kan via houten@transiti-
ontowns.nl. 

Meer informatie over TT Houten 
en de activiteiten is te vinden op 
www.tthouten.wordpress.com

Veel belangstelling voor 
Ecowijk

De waarschijnlijke locatie voor een Ecowijk in Houten Zuid, in de Grassen 
vlakbij Castellum

HOUTEN - Het nieuwe college 
heeft hard gewerkt aan de ver-
taling van het coalitieakkoord 
naar een collegeprogramma 
met dezelfde titel, 'Houten 
Werkt!'. Vorige week vond de 
presentatie plaats, en op 29 
juni aanstaande zal het worden 
besproken door de gemeente-
raad.

In de inleiding vat het nieuwe 
college de taak samen die zij op 
zich genomen heeft: "We zetten 
ons de komende jaren in om tegen 
de druk van de economische crisis 
in de ruimtelijke kwaliteit en de 
kracht van de Houtense samenle-
ving in stand te houden en waar 
nodig te vergroten". Het program-
ma bestaat uit twee zogenaamde 
'tranches', lopende van heden tot 
en met 2011 en van 2012 en verder. 
In de eerste tranche gaat het om 
het verder uitvoeren van bestaand 
beleid. Geerdes: "Dat lijkt een open 
deur, maar dat is het niet. Door de 
economische crisis en de aanko-
mende bezuinigingen is eigenlijk 
helemaal niets vanzelfsprekend. 
Om bestaand beleid op een goede 
manier te continueren is extra in-
spanning nodig. Niet alles kan meer 
zoals we gewend waren!" In de 
eerste tranche komen alleen nieu-
we beleidsvoornemens op tafel die 
te maken hebben met urgente za-
ken, zoals bijvoorbeeld crisismaat-
regelen. Tenslotte omvat de eerste 
tranche bezuinigingsmaatregelen 
waarvoor geen overleg nodig is 
met inwoners en maatschappelijke 
organisaties. Daarbij valt te den-
ken aan technische maatregelen of 
veranderingen in de gemeentelijke 
bedrijfsvoering.

Bezuinigen
In de tweede tranche die vanaf 

2012 zal worden ingezet komen de 
bezuinigingen aan de orde waar-
over men de komende periode in 
gesprek gaat met de Houtenaren 
en belanghebbenden. Vanwege 

die bezuinigingsopdracht is het 
nieuwe college bewust terughou-
dend met nieuw beleid. Daarvoor 
is wel ruimte, maar mogelijkheden 
worden kritisch afgewogen. Het 
college verwacht vanaf 2012 ook 
meer zekerheid te hebben over 
de financiële ruimte. "Afhankelijk 
van hoe de wereld er over een jaar 
uitziet, is er ruimte om beleids-
voornemens met nieuwe inzichten 
aan te scherpen en op maat te ma-
ken", aldus het programma. Een 
financieel gezonde gemeente die 
op verantwoorde wijze bezuinigd 
zonder lastenverhoging is het uit-
gangspunt.

Wonen
De vier wethouders brachten de 

inhoudelijke punten uit hun por-
tefeuilles naar voren waarop zij 
zich gaan concentreren. Herman 
Geerdes noemde het op koers hou-
den van de woningbouwproductie 
waarbij het tempo vastgehouden 
moet worden, en de ontwikke-
lingsmogelijkheden van het Eiland 
van Schalkwijk waar veel kansen 
liggen. Daarnaast is het derde voor-
zieningengebied aan de Meerpaal-
Zuid een stap dichterbij gekomen, 
wat de nodige aandacht vergt. 

Werken
Kees van Dalen gaat zich in de 

moeilijke economische tijd richten 
op Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid. Van Dalen: "Werk gaat voor 
bijstand. In Houten doet straks 
iedereen mee! Daar gaan we ons 
sterk voor maken. De kracht van 
Vakwerk gebruiken en breder trek-
ken, en ook op het gebied van 
schuldhulpverlening en armoede-
beleid kunnen er dingen anders 
en beter. Het gaat allemaal al vrij 
goed, het gaat om het verbeteren 
van de samenhang en de puntjes 
op de 'i'. Voor de veranderlocaties 
in Houten-Noord en de Visie Oude 
Dorp is met name burgerparticipa-
tie belangrijk. Het onderwerp leeft 
enorm bij de bewoners. De plan-

nen blijken niet helemaal scherp te 
zijn, daar gaan we aan werken!"

Cultuur
Nicole Teeuwen heeft de Wmo 

en het cultuurveld hoog in het 
vaandel. Teeuwen: "Deze zaken 
vormen het kloppende hart van 
Houten. Dat moet overeind blijven! 
Toch zijn er veranderingen aan-
staande door een dreigend gebrek 
aan geld. Vanuit de Wmo gaan we 
daarom voor individuele voorzie-
ningen een inkomensafhankelijke 
bijdrage aan de mensen vragen. 
Ik hoop op begrip, want daardoor 
kunnen we de Houtense kwaliteit 
die we gewend zijn hoog houden. 
De sociaal-culturele centra moe-
ten in de lucht blijven, en ook het 
Theater en de bibliotheek moeten 
open blijven. Aan de slag ermee! 
Het begrip participatie moet bij 
de nieuwe wethouders in iedere 
vezel zijn doorgedrongen, zij zijn 
er op hun eigen onderwerpen zelf 
verantwoordelijk voor. Bij het on-
derwijs ligt de nadruk op ruimte. In 
Houten-Noord is een overschot aan 
ruimte voor scholen, en in Houten-
Zuid een tekort. Dat moet in even-
wicht komen. De plannen voor een 
Brede School in elk kwadrant wor-
den ook verder uitgerold".

Milieu
Michiel van Liere heeft onder 

andere als speerpunt de uitvoering 
van het Milieubeleidsplan. Daarbij 
mag geen kans onbenut blijven, en 
moet er samen worden opgetrok-
ken met bedrijven en inwoners. 
Met name het Eiland van Schalkwijk 
biedt hierin mogelijkheden. Qua fi-
nanciën moet het huishoudboekje 
op orde blijven. Het verlies dat de 
resultaatrekening volgens de be-
groting vanaf 2014 laat zien moet 
beheersbaar blijven. Op het gebied 
van volkshuisvesting komt er een 
aanvullende bouwtaak van hon-
derd starterswoningen, te verdelen 
over Houten en de kleine kernen. 
(SV)

College presenteert programma 
2010-2014: 'Houten werkt!'

Geerdes: "Niet alles kan meer zoals we gewend waren!"

blijf bij met

HOUTEN - De 50.000 euro die 
het college beschikbaar stelde 
voor het Giro-feest viel niet 
bij elke raadsfractie in goede 
aarde. De raad werd achteraf 
op de hoogte gesteld van het 
besluit, en SGP, ChristenUnie, 
GroenLinks en ITH dienden een 
motie 'van hoop en verwach-
ting' in. Daarin vroegen de par-
tijen voortaan een raadsbesluit 
voor te leggen voor kosten die 
voor nieuwe activiteiten wor-
den gemaakt.

In een collegebrief lichtte het 
college de gang van zaken toe. 
Daarin werd het boetekleed al 
enigszins aangetrokken door te 
zeggen: "Deze uitgaven hadden 
conform de verordening ter auto-
risatie aan de raad moeten worden 

voorgelegd". Als verzachtende 
omstandigheid werd aangevoerd 
dat de 'Houtense praktijk' anders 
is. In de Houtense bestuurscultuur 
worden incidentele uitgaven ge-
bundeld en achteraf verantwoord 
in de bestuursrapportage. Bij de 
behandeling in de raadsvergade-
ring op 1 juni gaf de burgemees-
ter nogmaals deze uitleg. Hij gaf 
nogmaals toe dat het anders had 
gemoeten, en dat het het college 
gesierd zou hebben de raad actief 
te informeren over het besluit via 
een collegebrief. Nu gebeurde dat 
alleen in de meest passieve vorm, 
in de besluitenlijst van het college. 
De burgemeester bood voor deze 
inschattingsfout zijn verontschul-
digingen aan. De motie werd inge-
trokken. (SV)

Burgemeester 
verontschuldigd zich voor 
niet voorleggen 
Giro-uitgaven aan raad


