
 
 
Houten, 5 oktober 2017 

Betreft: lening van de gemeente Houten voor Houtens 

 

Geachte ouders/verzorgers van Houtens, 

Vorige week heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten een lening van één 

miljoen Euro aan Houtens te verstrekken en heeft de gemeenteraad van dit besluit in kennis gesteld. 

Met deze brief willen wij u informeren over de achtergrond van deze lening en u meer vertellen over 

de toekomstige ontwikkelingen van Houtens. 

In 2009 hebben het Anna van Rijn College te Nieuwegein en College de Heemlanden het samen 

mogelijk gemaakt om Houtens op te richten. Alleen op deze wijze was het mogelijk om in Houten een 

school voor vmbo en mavo te starten. Beide besturen hebben zowel geld (in de vorm van een lening) 

als een onderwijsafdeling in de nieuwe school gestoken (de mavo/TL-afdeling van College de 

Heemlanden en een beroepsgerichte afdeling van het Anna van Rijn College). Tot op heden wordt 

het bestuur van Houtens ook gevormd door de bestuurders van het Anna van Rijn College en College 

de Heemlanden. 

Nu Houtens enige jaren bestaat en een mooie en succesvolle school is geworden, is er opnieuw 

gekeken naar de manier waarop het bestuur van Houtens is samengesteld. Het model met twee 

bestuurders is niet het meest optimale model richting de toekomst. Na een grondig onderzoek door 

een externe partij is besloten dat Houtens verder gaat samen met College de Heemlanden. Op die 

manier is al het voortgezet onderwijs in Houten in één bestuurlijke hand. Om deze fusie mogelijk te 

maken, zal het Anna van Rijn College zich bestuurlijk terugtrekken uit Houtens. Voorwaarde daarvoor 

is dat Houtens de destijds verstrekte lening versneld en in één keer terugbetaalt aan het Anna van 

Rijn College. Dit is naar de mening van alle betrokken partijen in het belang van de leerlingen van 

Houtens.  

Voor het terugbetalen van de lening aan beide moederscholen is aan de gemeente Houten gevraagd 

of zij een lening aan Houtens wil verstrekken. Belangrijk extra voordeel van deze lening is dat de 

aflossingstermijn van de oorspronkelijke schuld wordt verlengd en daarmee de jaarlijkse rente en 

aflossing met minstens 100.000 Euro per jaar wordt teruggebracht. Deze middelen komen ten goede 

aan Houtens en hiermee ontstaat er dus extra financiële ruimte voor het onderwijs op Houtens. 

Wij zijn er van overtuigd dat met de lening van de gemeente Houten en de ontkoppeling van het 

Anna van Rijn College uit het bestuur van Houtens een belangrijke stap is gezet voor de toekomst van 

de school. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Aukje Bergsma, bestuurder Houtens en Anna van Rijn College 

 

Dick Looyé, bestuurder Houtens en College de Heemlanden 


