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Wat betekent dat voor u
In 2017 heeft onze gemeenteraad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2027 vastgesteld. 
Hierbij heeft de gemeenteraad middels een motie het college opgedragen onderzoek te doen naar de 
financiële voordelen van het combineren van de nieuwbouw van de Rehobothschool met de renovatie 
dan wel nieuwbouw van de Zenderkerk. Inmiddels is bevestigd door de Zenderkerk dat het aankopen 
door de gemeente van een deel van het perceel van de Zenderkerk niet mogelijk is.

Sinds januari 2020 zijn wij met u en met het bestuur van RK onderwijs in gesprek over de mogelijkheid 
van het realiseren van een clusterschool op de Koers, door de nieuwbouw van de Rehobothschool naast 
de Tweemaster/Kindcentrum de Optimist te realiseren. U heeft hiervoor samen met RK onderwijs een 
projectplan voor op laten stellen.

Gemeente Huizen heeft net als vele andere gemeenten te maken met een grote stijging in de uitgaven 
voor zorg en ondersteuning voor onze inwoners, jong en oud. De landelijke overheid zet hier 
onvoldoende financiële middelen tegenover. Dat leidt tot een fors tekort op ons huishoudboekje. Dat 
lossen we deels op door ons spaargeld in te zetten, maar dat kunnen we niet blijven doen. Om ook in de 
toekomst te kunnen zorgen voor een goede dienstverlening aan onze inwoners én financieel gezond te 
blijven, moeten we onze inkomsten en uitgaven in balans brengen. Daarom zijn wij genoodzaakt om de 
komende jaren meer dan 3 miljoen euro structureel te bezuinigen en de OZB in 2021 met 9% - naast de 
jaarlijkse aanpassing vanwege inflatie - te verhogen. Helaas raken deze bezuinigingen ook uw 
organisatie. In deze brief vertellen wij hoe.

In de raadsvergadering van juni 2020 over de Voorjaarsnota, heeft de gemeenteraad ingestemd met de 
prioritering van de Clusterschool Koers als belangrijk project. De financiële ontwikkelingen van de 
afgelopen maanden hebben ertoe geleid dat wij de gemeenteraad voorstellen eerst nader onderzoek te 
doen naar een financieel verantwoorde onderbouwing van het voorstel voor een Clusterschool Koers. 
Naar verwachting zal de uitkomst van dit onderzoek later dit jaar gereed zijn, waarna wij een besluit 
kunnen nemen over het al dan niet doen van een voorstel aan de gemeenteraad betreffende het 
beschikbaar stellen van het benodigde voorbereidingskrediet.
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Tot slot
De voorgestelde bezuinigingen doen pijn! Helaas zijn die bezuinigingen en de genoemde OZB-verhoging 
noodzakelijk om de gemeentelijke financiën op orde te krijgen. Hoewel wij hebben geprobeerd die pijn zo 
evenredig mogelijk te verdelen, begrijpen wij dat deze aankondiging voor u teleurstellend is. Uw 
organisatie doet goede dingen voor de samenleving. Deze beslissing valt ons dan ook zwaar.

Als de gemeenteraad op een later moment (naar verwachting december 2020) positief besluit op het 
verlenen van het voorbereidingskrediet, kan de planvorming van de Clusterschool worden gerealiseerd. 
Met de informatie uit deze fase kan de definitieve kredietaanvraag worden voorbereid en onderbouwd. 
De gemeenteraad zal dan op een later moment (afhankelijk van de snelheid van de planvorming) een 
besluit nemen op de definitieve kredietverlening voor het gehele project.

Vragen
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Amy Hogenbirk, via a.hoqenbirk(g)huizen nl of 06 
500 98 257.

N. Meijer 
burgemeester


