
 

 
 

 
Wij hebben uw brief van 15 maart jl., waarin u aangeeft het niet eens te zijn met onze reactie 
op uw aansprakelijkstelling voor de houtrot in de kozijnen van de Parel (door ons ontvangen 
op 1 oktober 2021), in goede orde ontvangen en reageren daarop als volgt. In onderstaande 
opsomming geven wij een chronologische weergave van de correspondentie hierover.  
 
Brief Ichthus ‘Garantietermijn kozijnen PCBS de Parel’ van 1 oktober 2021 
In deze brief kondigt u aan een bouwkundig onderzoek uit te laten voeren en de gemeente 
aansprakelijk te stellen voor de kosten van het onderzoek en de kosten die uit het onderzoek 
voortvloeien.  
 
Mailbericht gemeente van 4 februari 2022 als reactie op de brief van 1 oktober 2021 
In het gemeentelijke mailbericht is het volgende aangegeven:  
‘De gemeentelijke garantie is afgegeven tot en met 10 oktober 2021. Voor deze datum is 
geen concreet schadeherstelverzoek bij de gemeente ingediend. De gemeente kan alleen 
aansprakelijk gesteld worden voor schade die tijdens de garantieperiode is ontstaan. Het is 
dan aan het schoolbestuur om dit aan te tonen. Voor schade die na 10 oktober 2021 is 
ontstaan, kan de gemeente niet meer worden aangesproken’.  
 
Het concrete schadeherstelverzoek is tot op heden nog niet door de gemeente ontvangen 
(het bouwkundig onderzoek en een opgave van de herstelkosten).  
 
Brief Ichthus ‘Bezwaar tegen bericht van 4 februari 2022 van 15 maart 2022’ 
In deze brief geeft u aan het onredelijk te vinden, dat de gemeente de ingeroepen garantie 
respectievelijk het verzoek om schade afwijst. Er is wat ons betreft geen sprake van een 
afwijzing van een verzoek.  In het mailbericht van 4 februari 2022 is aangegeven, dat de 
gemeente alleen aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die tijdens de 
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garantieperiode is ontstaan en dat het aan het schoolbestuur is om dit aan te tonen. Een 
concreet schadeherstelverzoek is niet bij ons ingediend en dus ook niet beoordeeld of 
afgewezen.  
 
In de brief van 15 maart wordt tevens betoogd, dat we de klachten en meldingen die door uw 
schoolbestuur sinds 2018 bij de gemeente zijn aangemeld, hadden moeten aanmerken als 
een aanvraag tot herstel van schade respectievelijk herstel van een constructiefout aan de 
buitenkozijnen.  
 
Wij zijn het niet eens met deze lezing. Zoals bekend is er in de gemeentelijke Verordening 
Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2019 een procedure afgesproken die toegepast dient 
te worden bij een aanvraag in het kader van deze verordening (waar een verzoek tot herstel 
schade/ constructiefouten onder valt). Hiervoor dient een aanvraagformulier met bewijsstuk-
ken te worden ingediend. In de periode 2018 tot en met heden hebben wij een dergelijke 
aanvraag niet ontvangen voor de kozijnen van de Parel.  
 
Nu er dus geen besluit is genomen, kan er ook geen sprake zijn van een bezwaarprocedure. 
 
Conclusie 
U geeft in uw brief aan graag in goed overleg tot een oplossing te willen komen. 
Vanzelfsprekend staan wij hiervoor open.  
 
Vragen 
Hebt u op dit moment vragen? Neemt u dan contact op met A. Hogenbirk - de Jong van de 
afdeling Maatschappelijke beleid, bereikbaar op 06 500 98 257 of via 
a.hogenbirk@huizen.nl. 
 

Met vriendelijke groet, 
 
 
Burgemeester en wethouders van Huizen; 
Namens hen: 
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