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B. Overeenkomstig artikel 25 van de Gemeentewet geheimhouding opleggen op bijlage 2 en 3 van 
bijgaand raadsvoorstel gelet op de economische en financiële belangen van de gemeente en de 
vertrouwelijke bedrijfsgegevens van Schoolbestuur Ichthus

Beslissingsdatum: Klik hier

Openbaar: Ja- passief

Raadsbehandeling 
juli

Advies
A. De raad voorstellen in te stemmen met de volgende 7 uitgangspunten als basis voor definitieve 

besluitvorming over de nieuwbouw van een wijkcentrum op de Draaikom in de begrotingsraad van
28 oktober 2021:
1. uitstel van de besluitvorming over de Clusterschool Koers tot 2022, deze locatie als eerste prioriteit 

te behouden bij vervangende nieuwbouw van de onderwijslocaties en de eerder door de raad 
beschikbaar gestelde middelen voor nieuwbouw van de Rehobothschool beschikbaar te houden 
voor dit doel;

2. alle bestaande en toekomstige wensen die vanuit het Sociaal Domein dienen te worden 
ondergebracht in welzijnslocaties, realiseren binnen de bestaande wijkcentra (Schoolstraat 6 (’t 
Vuronger), Landweg 5 (Meentamorfose), Gooierserf 124 (Connect) en Holleblok 2) en de 
beschikbare m2 voor de bouw van een klein wijkcentrum op de Draaikom;

3. nieuwbouw op de Draaikom realiseren van ongeveer 800 m2 bruto-vloeroppervlak en bekostigen uit 
de structurele en incidentele middelen die vrijkomen uit dit onderzoek naar de welzijnslocaties (zie 
de geheime financiële bijlage). De mogelijke opbrengsten c.q. tekorten uit woningbouw maken geen 
deel uit van dit voorstel;
‘Jeugd en Gezin’ op één locatie huisvesten samen met een wijkcentrum binnen de te realiseren m2 
nieuwbouw op de Draaikom;

5. het per 1 januari 2022 onttrekken aan de maatschappelijke bestemming van de locatie
Trompstraat 1 en deze locatie slopen en geschikt maken als woningbouwlocatie;

6. de locatie aan de Trekkerweg/Weideweg in ieder geval tot en met 2023 in stand houden binnen het 
maatschappelijk vastgoed;

7. de benedenverdieping van schoolgebouw Holleblok 12 onttrekken aan de onderwijsbestemming en 
onderzoeken of de inkomsten van dit pand verder kunnen worden verhoogd door nieuwe huurders 
te contracteren.

. I Griffie 
€ fm. I 7ie,/^o4t 
b/^ r

Akkoord 
afdelingshoofd

Z'ic

Mede geadviseerd door:
Fin ■ Omg . i I Cc 
7jc r^ctit 7’i<2T-i



Gemeente Huizen

Toelichting:

<r
L. Schoppi

Zie voor nota: vervolgvel 6-5-2021/B&W vs Uitgangspunten herschikking welzijnslocaties

Maatschappelijk beleid
Ontwikkeling^

Alternatieven
Zie bijgaand raadsvoorstel.

Financiën
Zie bijgaand raadsvoorstel.

Aanleiding
Zie bijgaand raadsvoorstel. Dit voorstel is gebaseerd op de collegebesluiten van 13 april jl. over de 
herschikking van de welzijnslocaties en de clusterschool Koers.

Kaders
Zie bijgaand raadsvoorstel.

Argumentatie
Zie bijgaand raadsvoorstel.

Communicatie
Zie de participatieparagraaf in bijgaand raadsvoorstel. Na een positief besluit van uw college worden 
worden omwonenden en vaste gebruikers van panden grenzend aan de Draaikom per brief 
geïnformeerd over dit besluit en over het verdere proces tot aan de begrotingsraad.

Uitvoering en evaluatie
Zie bijgaand raadsvoorstel.

Bijlagen
Raadsvoorstel 'Uitgangspunten herschikking welzijnslocaties’ met 3 bijlagen.



: I Uitgangspunten herschikking welzijnslocaties (1e behandeling)Onderwerp

Conform adviezen besloten, met dien verstande dat de portefeuillehouder wordt gemandateerd tot 
een iets nadere duiding van de reden van de geheimhouding van enkele stukken.
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