
 
 
 
 
 
 
 
Motie huisvesting Almende college 
 
 
 
Ingediend door: Hayo Canter Cremers (D66), mede namens  John Haverdil (PvdA), Jan Vesters (SP), 
Jos Sluiter (VVD), en ……………………… 
 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 9 juli 2015, 
 
Overwegende dat: 
 

 De gemeenteraad grote waarde hecht aan een goed en gevariëerd aanbod aan voortgezet 
onderwijs op verschillende niveaus in de gemeente; 

 De gemeenteraad de belangrijke rol die  het Almende college met haar diverse aanbod hierin 
speelt onderstreept; 

 Goede, adequate huisvesting een basis voorwaarde is voor krachtige scholen en goed, 
vooruitstrevend en aantrekkelijk onderwijs; 

 De gemeenteraad grote waarde hecht aan een goede inbedding van het onderwijs in de 
samenleving; 

 De gemeenteraad grote waarde hecht een goede afstemming tussen opleidingen en 
bedrijven en met oog daarop nog intensievere samenwerking tussen onderwijs en 
bedrijfsleven wil stimuleert; 

 Het Almende college aangeeft dat de realisatie van nieuwe huisvesting op de locatie Isala ter 
vervanging van de huisvesting van de huidige locaties van Wesenthorst en Blumers 
noodzakelijk is; 

 De gemeente zelf niet meer de benodigde onderwijshuisvesting expertise in huis heeft; 

 De eventuele nieuwbouw voor het Almende een omvangrijke investering vergt. 
 
Draagt het college op: 
 
In overleg te treden met de leiding van het Almende college  en in gezamenlijk overleg: 
 

- de staat van de huisvesting op de locaties Wesenthorst en Blumers aan de hand van  de door 
het Almende College aangedragen onderwijskundige en bouwkundige argumenten door een 
onafhankelijke expert te laten beoordelen;  

 
- uitgaande van een bevestiging van de door het Almende College  aangedragen argumenten 

hierop de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de huidige gebouwen door een 
onafhankelijke expert te laten beoordelen en voorstellen te doen voor de toekomst ervan, 
waarbij ook duurzaamheid als criterium wordt meegenomen en waarbij voor zover relevant 
overleg met  potentiele nieuw gebruikers is gevoerd met als doel te komen tot een breed 
gedragen integraal (huisvestings-)plan dat ook is afgestemd met het basisonderwijs. 
 



- de nieuwbouw op de locatie Isala zoals voorgesteld door het Almende college door een 
onafhankelijke partij te laten toetsen en in deze toetsing mee te nemen: 

a) wat zijn de toekomstige demografische en onderwijskundige ontwikkelingen waarbij 
bij de opzet van nieuwbouw rekening moet worden gehouden en op wat voor 
manier kan daar in de nieuwbouw op worden ingespeeld; 

b) wat voor mogelijkheden biedt intensieve samenwerking tussen onderwijs, 
bedrijfsleven en voorzieningen zoals ICER voor het toekomstige onderwijs, wat voor 
slimme verbindingen zijn daarbij realistisch mogelijk en wat voor gevolgen heeft dat 
voor de opzet en inrichting van de nieuwbouw; 

c) wat zijn eventuele alternatieven voor de nieuwbouw, zoals bijvoorbeeld intensieve 
samenwerking met bestaande scholen in Doetinchem, en wat zijn daar voor- en 
nadelen van; 

d) kostenberekeningen van verschillende scenario’s voor een zo duurzaam mogelijke 
uitvoering van de nieuwbouw en eventuele ontwikkelde alternatieven daarvoor 
alsook voorstellen voor de financiering ervan; 

 
- Een en ander binnen een maximaal een jaar na dato te presenteren; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 
 
________________ __________  __________ _________ 
Hayo Canter Cremers John Haverdil   Heini Peters Jos Sluiter 
D66   PvdA   SP  VVD  


