
Raadsvoorstel

Datum raadsvergadering :
Volgnummer :

Onderwerp : Toekomst VMBO-locaties Almende college

Voorgestelde beslissing:

1. Kennisnemen van bijgaande notitie ‘Toekomst VMBO-locaties Almende College’.
2. Kiezen voor nieuwbouw van een VMBO-locatie ter vervanging van de twee huidige VMBO-locaties.
3. Ter dekking van deze investering (ca. € 17.000.000,=) in de jaren 2017 en 2018 ruimte op de investeringslijst 

op te voeren ter hoogte van € 362.250,=. 
4. Nader te (laten) onderzoeken welke locatie daarvoor het meest geschikt is, en welke maatschappelijke en 

financiële consequenties daar mee samenhangen. 

Aanleiding
Krimp is een feit. De Achterhoek heeft in 2015 de status van krimpregio gekregen. Het is heel helder dat 
voorzieningen onder druk staan, en het is van belang om keuzes te maken die in de toekomst leiden tot 
minder maar kwalitatief hoogwaardige en bereikbare voorzieningen voor onze inwoners. 

Het Almende college is enige jaren geleden in overleg getreden met de gemeente om te spreken over de 
toekomst in relatie tot de veranderingen op onderwijsgebied en de demografische ontwikkelingen. 
Achterhoek VO, het grotere scholenverband waar het Almende college deel van uitmaakt, heeft op 
Achterhoekse schaal een visie voor de toekomst geformuleerd. Meer daarover kunt u lezen in bijgevoegde 
notitie. Concreet betekent dit dat het Almende college te maken krijgt met stevige daling van leerlingen, 
toenemende leegstand en dus dalende inkomsten en stijgende lasten. Het is noodzakelijk om stevig in te 
grijpen. 

De wens van het Almende college is om de VMBO-locaties Wesenthorst en Bluemers samen te brengen op 
één plek, aan de noordkant van de Oude IJssel,  om voortgezet onderwijs voor de toekomst in Oude 
IJsselstreek te behouden en te versterken. 

Diverse voorbereidende gesprekken hebben geleid tot een brede raadsbijeenkomst op 1 december 2014 
waar Achterhoek VO de uitdagingen voor de toekomst geschetst heeft. Daarbij waren raadsleden en 
maatschappelijke partners uitgenodigd. Vervolgens hebben gemeente en Almende College intensief 
samengewerkt om het vraagstuk te verdiepen. 

Op een raadsrotonde op 5 maart is verder met de gemeenteraad van gedachten gewisseld over nut en 
noodzaak om te investeren in het VMBO-onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek. De gemeenteraad 
heeft aan de portefeuillehouder en het Almende College meegegeven wat belangrijk voor hem is om tot 
besluitvorming te komen. Op basis van die input is gewerkt aan de stukken die nu voorliggen ter 
besluitvorming.  

Wat wordt met beslissing bereikt
 Het VMBO-onderwijs wordt op langere termijn voor de gemeente Oude IJsselstreek behouden.
 Door het samenvoegen van de twee locaties zijn slimme combinaties mogelijk tussen de profielen 

die in het VMBO zullen worden aangeboden.
 Met nieuwbouw kan het Almende College een betere aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt 

bewerkstelligen, waardoor kansen op de arbeidsmarkt toenemen.



Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1 In bijgaande notitie wordt uitgebreid ingegaan op de verschillende aspecten van het vraagstuk 

‘toekomst VMBO-locaties Almende College’.
Eerst wordt ingegaan op het belang van kwalitatief goed onderwijs, in relatie tot de visie van 
Achterhoek VO. Vervolgens wordt geschetst hoe de wettelijke normeringen leiden tot een bepaalde 
ruimtebehoefte. Bij een bepaald gebouw horen bepaalde kosten, die zijn voor rekening van de 
gemeente. Er wordt ingegaan op de verschillende aspecten van locatiekeuze. En afgesloten wordt 
met een voorstel hoe één en ander te financieren is. 

1. 2.1 In het VMBO-onderwijs is al enige tijd een ontwikkeling gaande om verschillende opleidingen veel
 integraler aan te bieden. Daar hoort ook andere huisvesting bij. 

2.  Door het aanbieden van andere opleidingen in een andere setting kan op een moderne manier invulling
 worden gegeven aan het aanleren van 21st century skills. 

3.
2.2 Het Almende college heeft te maken met teruglopende leerlingaantallen. 

Op enig moment in de toekomst betekent dit dat bepaalde afdelingen van het VMBO-onderwijs in onze 
gemeente niet langer open te houden zijn. Door dalende financiering en gelijkblijvende kosten komt dat 
break-even point steeds dichterbij. 

4.
5. 2.3 Om de gemeente Oude IJsselstreek ook in de toekomst een gemeente te laten zijn waar het goed wonen 

 en werken is, is een goede VMBO-opleiding noodzakelijk. 
 Bedrijven in onze gemeente hebben moeite om voldoende goed opgeleid personeel te vinden. Met name 
 in de technische sector wordt dit steeds moeilijker. Het op termijn verdwijnen van VMBO-onderwijs uit 
 deze gemeente zou die positie ernstig verslechteren. 

6.
7. 3.1 Een raming van de kosten laat zien dat er ca. € 17 miljoen nodig is om te komen tot nieuwbouw van een 

 VMBO-locatie.
 Op basis van normeringen voor onderwijshuisvesting, vertaald naar huisvesting is een raming van het 
 benodigde investeringsbedrag gemaakt.  In bijgevoegde notitie is hiervan een nadere uitwerking 
 opgenomen. De gemeenteraad heeft budgetrecht. Hij beslist of en hoeveel geld er beschikbaar gesteld 
 wordt. 

8.
9. 3.2 Het opnemen van het bedrag op de investeringslijst is de meest voor de hand liggende wijze om het 

 benodigde budget beschikbaar te stellen.
 Er zijn op hoofdlijnen drie manieren om dit budget vrij te maken. Naast de investeringslijst bestaat de 
 mogelijkheid om een bestemmingsreserve te vormen ten laste van de algemene reserve of om ruimte vrij 
 te maken in de exploitatie en daarmee jaarlijks de kapitaalslasten te voldoen. Deze twee alternatieven 
 stuiten op praktische bezwaren en/ of trekken een te grote wissel op de jaarlijkse exploitatie. In de bijlage 
 wordt nader ingegaan op deze verschillende scenario’s. 
  
4.1 Het kiezen van de juiste locatie is van groot belang en moet zeer zorgvuldig gebeuren.
 Om tot een locatiekeuze te komen zijn een aantal criteria van groot belang. Een gedeelte van deze 
 criteria is zowel voor de gemeente als voor het Almende College van belang. Daarnaast zijn er 
 criteria die specifiek van belang zijn voor één van beiden. 
 In overleg tussen gemeente en Almende College zijn een aantal plangebieden in beeld gebracht en 
 beoordeeld op basis van de criteria. Zie hiervoor de bijlage. Het komen tot een definitieve 
 locatiekeuze vergt meer uitwerking in een volgende fase. 

Kanttekeningen
a. De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering van (vervangende) nieuwbouw van onderwijs. 

Hiermee zijn hoge kosten gemoeid die een stevige aanslag plegen op de gemeentelijke financiële 
positie.
De inhoud en het belang van voortgezet onderwijs staan in dit vraagstuk centraal. De financiën 
moeten niet leidend zijn, maar staan wel onder druk en zijn uiteraard een cruciale randvoorwaarde. 
Inhoudelijk is nu investeren noodzakelijk om kwalitatief goed voortgezet onderwijs in onze gemeente 
te behouden. Niet investeren betekent zeer waarschijnlijk dat op termijn het VMBO-onderwijs uit 
deze gemeente uitholt of zelfs volledig verdwijnt.

Daarbij komt dat de gemeente jaarlijks op dit moment ca. € 970.000 euro in het gemeentefonds 
ontvangt omdat het voortgezet onderwijs in deze gemeente aanwezig is. Ca. 60% daarvan komt 
door de leerlingen van het VMBO. In de afgelopen jaren is niet substantieel geïnvesteerd in de 
huisvesting van VO en zijn deze middelen aangewend voor andere zaken. Dat betekent dat er een 
moment komt waarop er wel geïnvesteerd moet worden en de middelen daarvoor beschikbaar 



gesteld moeten worden.

b. Nieuwbouw betekent ook leegstand van de huidige VMBO-locaties.
De bijzondere situatie doet zich voor dat er momenteel geen sprake is van een tekort aan onderwijs 
vierkante meters. Toch staat het thema nieuwbouw op de agenda. Indien gekozen wordt voor 
nieuwbouw ontstaat er leegstand in de huidige locaties. Deze locaties worden ingeval van leegstand 
weer eigendom van de gemeente. Daarmee is de gemeente aan zet om een andere bestemming te 
geven aan deze locaties. Op dit moment is nog niet duidelijk welke bestemming dat kan/moet zijn. 
Het is echter ook niet wenselijk om het vraagstuk leegstand één-op-één te koppelen aan het 
nieuwbouwvraagstuk. Indien de gemeente kiest voor nieuwbouw zal in een separaat voorstel 
geadviseerd worden over bestemming van de achterblijvende locaties.

Kosten, baten, dekking

De financiële opgave is als volgt becijferd:
Nieuwbouw school: € 13.500.000,=
Tijdelijke huisvesting en (tijdelijke) sportvoorziening €   1.000.000,=
Aanpassingen verkeersinfrastructuur: €   1.000.000,=
Ruimtelijke investeringen: €   1.500.000,=

€ 17.000.000,=

De reguliere wijze voor het financieren van investeringen is via de investeringslijst. Door de investering in 
twee te knippen en 50% te financieren in 2017 en de andere 50% in 2018 worden de lasten per jaar relatief 
beperkt. Deze investering vraagt dan zowel in 2017 als 2018 een bedrag van € 362.250,= van de 
kapitaalslasten via de investeringslijst.
Het lijkt dat op deze manier het eenvoudigst middelen vrij gemaakt kunnen worden voor deze investering. 
Hierbij moet wel aandacht zijn voor andere noodzakelijke en wenselijke investeringen in de nabije toekomst. 
Met een kapitaalslastruimte van € 600.000,= blijft er weinig ruimte over voor andere investeringen in 2017 en 
2018. 

Uitvoering

Planning
 Collegebesluit op 12 mei 2015.
 Raadsrotonde op 4 of 11 juni 2015.
 Raadsvergadering op 25 juni 2015.

Burgemeester en wethouders,

G.H. Tamminga S.P.M. de Vreeze
secretaris wnd. burgemeester



Raadsvergadering d.d.

□ conform voorstel

□ zonder hoofdelijke stemming

□ met algemene stemmen

□ …… stemmen voor …… stemmen tegen

□ aangenomen

□ aangenomen met amendement ……….

□ aangehouden

□ verworpen

□ ter vergadering uitgereikt bij agendapunt ………

□ in handen B&W gesteld

□ opmerkingen/toezeggingen: ……………………….

□ …………………………………………………………


