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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
De gemeente Houten heeft bij de provincie Utrecht de vraag neergelegd om garant te staan voor een 
bedrag van € 369.000, zijnde het restant deel van de lening (€ 950.000) die de gemeente Houten heeft 
verstrekt aan de Berg en Boschschool. De school was in acute financiële problemen geraakt en 
faillissement dreigde.  
 
Voorgeschiedenis 
De Berg en Boschschool is een school die zich richt op het geven van onderwijs aan kinderen met een 
stoornis in het autistisch spectrum. In 2007 heeft de Raad van de gemeente Houten ingestemd met de 
huisvesting van zowel praktijkonderwijs als een medisch kinderdagverblijf. Hierdoor is er voor een 
kwetsbare groep kinderen een unieke vorm van breed en passend onderwijs tot stand gekomen die 
voor kinderen uit Houten en omgeving leidt tot thuisnabij onderwijs. 
Uitgangspunt daarbij was dat de school zelf de financiering van het onderdeel MKD voor zijn 
rekening zou nemen. De onderhandelingen met een bancaire instelling waren in een vergevorderd 
stadium. 
De school is in acute financiële problemen gekomen door het uitblijven van financiering door de 
desbetreffende bank. De gemeente Houten heeft een lening van € 950.000 aan de Berg en Boschschool 
verleend om faillissement te voorkomen en er zorg voor te dragen dat het onderwijsproces niet 
stopgezet hoeft te worden. Deze lening wordt deels terugbetaald door de huuropbrengsten uit een 10-
jarig huurcontract met Stichting Trajectum (specialistische zorg voor jonge kinderen – MKD). Na 
afloop van de 10 jaar resteert een schuld van € 369.000. Deze zal zeer waarschijnlijk gedekt worden 
uit de verlening van het huurcontract door Trajectum of door uitbreiding van de Berg en Boschschool 
zelf. 
 
Essentie / samenvatting 
De provincie staat garant voor de restschuld van € 369.000.  
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De provincie levert een bijdrage aan het voortbestaan van een uniek concept op het terrein van 
jeugdzorg. Tevens laat ze zien dat ze – samen met andere overheden - in staat is om snel en 
doeltreffend bij te dragen aan de oplossing van acute maatschappelijke problemen. 
 
Kanttekeningen 
Deze garantstelling is eenmalig daar de reden voor de garantstelling is gelegen in een unieke vorm van 
breed en passend onderwijs waarbinnen jeugdzorg een duidelijk aandeel heeft. De grondslag wordt 
gevormd door de provinciale taak voor de jeugdzorg. 
 
Financiële consequenties 
Met het afgeven van een garantie aan de gemeente Houten voor het restant van de lening loopt de 
provincie een financieel risico. Immers, als na 10 jaar Trajectum het huurcontract niet verlengt of de 
Berg en Boschschool niet zelf uitbreidt, komen er geen extra middelen binnen om het restant van de 
lening (€ 369.000) aan de gemeente Houten af te lossen. Binnen het eigen beleidsveld 
(jeugd/onderwijs) is dit risico financieel niet op te vangen. Het risico zal daarom moeten worden 
opgenomen in de risicoparagraaf van de provincie en doet daarmee een beroep op het 
weerstandsvermogen. 
 
Het financiële risico en de eventuele precedentwerking kunnen worden beperkt door bepaalde 
voorwaarden aan de af te geven garantie te verbinden. Mogelijke voorwaarde is dat er alleen 
aanspraak op de garantie kan worden gemaakt als de huidige unieke vorm van breed en passend 
onderwijs – met daarbinnen een duidelijk aandeel van specialistische jeugdzorg - tegen de tijd van 
aanspraak maken nog steeds wordt geboden op de Berg en Boschschool.  
 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Een ontwikkeling die op dit moment binnen de provincie Utrecht speelt, en welke samenhangt met de 
kerntakendiscussie, is de aangekondigde bezuiniging. Het aangaan van nieuwe risico’s past niet 
binnen deze bezuinigingsverwachting. Risico’s doen namelijk een beroep op het weerstandsvermogen 
van de provincie. Echter, gezien de provinciale taak op het terrein van jeugdzorg is het nemen van dit 
risico gerechtvaardigd. 
 
Voorgesteld wordt: 
� De gemeente Houten een garantie ad € 369.000 af te geven voor het restant van de lening van de 

gemeente Houten aan de Berg en Boschschool vanwege de unieke situatie. De grondslag daarvoor 
wordt gevormd door de provinciale taak voor de jeugdzorg. 

� Aan de garantie de volgende ontbindende voorwaarde te verbinden: 
De garantie komt te vervallen indien de grondslag daarvoor vervalt. Deze grondslag is gelegen in 
de huidige unieke vorm van breed en passend onderwijs waarbinnen specialistische jeugdzorg een 
belangrijk plaats heeft.  

 
Gedeputeerde Staten, 
 

voorzitter, R.C. Robbertsen 
 

secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op maandag 28 juni 2010; 
 
Gelet op de provinciewet; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 juni 2010, afdeling MOW, nummer 2010INT260900; 
 
Besluiten:  
 

1. In te stemmen met het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten om de gemeente Houten 
een garantie ad € 369.000 af te geven voor het restant van de lening van de gemeente Houten 
aan de Berg en Boschschool,, vanwege de unieke situatie en waarbij de provinciale taak voor 
de jeugdzorg de grondslag vorm; 

 
2. Aan de garantie de volgende ontbindende voorwaarde te verbinden: 

De garantie komt te vervallen indien de huidige unieke vorm van breed en passend onderwijs 
tegen de tijd van aanspraak maken niet meer wordt geboden binnen de Berg en Bosschool. 

 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


