
MOTIE beter begroten van projecten 

De raad van de gemeente Huizen, 
,~~ ~a1 ~ J~,! C~.Gt 1ZG ~,f~, ~,, 

in vergadering bijeen op 11 juli 2019, ~ ~j_ .~ 

gelet op het bepaalde in artikel 44 van het reglement van orde voor de vergaderingen en v 

overige werkzaamheden van de raad; 

overwegende dat: 

• het college thans een voorstel doet om ten behoeve van de vernEeGwbouw van de Dr. Maria 

Montessorischool nog een aanvullend krediet beschikbaar to stellen van € 550.633,-, naast 

beschikbaarstelling uan het in de egalisatiereserve geoormerkte bedrag ad € 946.643,- ; 

• de aanleiding voor de aanvu!lende kredietaanvraag enerzijds de nog to realiseren indexering Haar 

prijspeil 2019 en anderzijds een autonome bouwkostenontwikkeling is; 

• de raad recentelijk nog door het college is geTnformeerd, dat rekening moet worden gehouden 

met bijkomende kosten voor verkeersmaatregelen vanwege de #ijdelijke huisvesting van de dr. 

Maria Montessorischool op het voormalige Trappenberg-terrein, en de omvang van deze kosten 

nog niet bekend zijn; 

• ~r in d€ afg~lopen p~riocl~ m~~rd~r~ proj€ct€n zijn g~w€~st waarvoor, naast het r~€ds ~€rd~r 

door de raad beschikbaar gestelde krediet ter bekostiging van het gehele project, toch ook nog 

een extra aanvullend krediet noodzakelijk was, zoals voor het project nieuwbouw 

Erfgooierscollege en he±project Keucheniushof; 

• het door die extra aanvullende kredieten onvoorziene beslag op de gemeentelijke middelen tot 

gevolg heeft dat er geen, minder of onvoldoende financiele middelen beschikbaar blijven ter 

bekostiging van andere beleidsdoelen aan de realisering waarvan ook een groot belang voor de 

Huizer inwoners wordt gehecht; 

draagt het college op: 

in het vervolg alleen nog een voorstel ter gehele of gedeeltelijke bekostiging van een project aan de 

raad voor to leggen dat voorzien is van een voor de duur van het gehele project sluitende 

kostenraming, en anders in ieder geval ook inzichtelijk maakt over v~relke bedragen en/of onderdelen 

van het project nog financiele onzekerheid bestaat, met een zo nauwkeurig mogelijk inschatting van 

de daarmee gemoeide kosten; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

ingediend door: 

Fleur +~~h der Kleij, 

Namens de fractie van 

! eefbaar Huizen 


