
Memo
Aan: Raadsleden en fractieassistenten
Cc:
Van: College van burgemeester en wethouders
Datum: 18 juli 2018
Kenmerk: 18ini01897
Onderwerp: VMBO (Almende) – proces na raadscommissie

Geachte raadsleden en fractieassistenten,

Op 12 juli 2018 heeft u in de gecombineerde raadscommissie MO/AFE gesproken over het 
voorliggende raadsbesluit over de financiering van nieuwbouw van een VMBO-school in Silvolde. In 
de aanloop naar de raadscommissie zijn diverse vragen gesteld en een groot aantal documenten 
opgevraagd. Deze documenten zijn in het kader van de lopende aanbesteding (vertrouwelijk) ter 
inzage gelegd bij de griffie. Tijdens de raadscommissie op 12 juli is gebleken dat een deel van de 
aanwezige raadsleden en fractieassistenten van mening was dat er behoefte was aan meer 
informatie. Ook is een aantal vragen gesteld tijdens de raadscommissie en daarna.

Wij vinden het net als u belangrijk dat u over de juiste stukken en relevante informatie kunt beschikken 
en wij willen daar ten volste aan meewerken. De komende weken zullen wij ons inzetten om u hiervan 
te voorzien. 

Vanuit de raadscommissie
In de raadscommissie is aangegeven dat de portefeuillehouder de volgende toezeggingen heeft 
gedaan:
 Het rapport met de second opinion van Hevo zal de raad ontvangen;
 Vragen gesteld door de heer De Lange in zijn mail worden technisch beantwoord;
 Alle stukken die betrekking hebben op dit onderwerp worden alsnog aangeleverd via het RIS, 

naast dat de raad zelf nog om missende stukken mag vragen. Zo wordt er invulling gegeven aan 
de actieve informatieplicht de komende dagen;

 De eigendomsregeling zal nogmaals bekeken worden en de raad wordt zo snel mogelijk 
geïnformeerd over hoe deze eigendomsregeling in elkaar zit en wat de grondslag hiervan is;

 Er wordt een overzicht toegestuurd van het verschil tussen de financiering nu en als we andere 
keuzes gemaakt hadden;

 Er zal worden uitgezocht in hoeverre het percentage kostenstijging toegerekend kan worden aan 
externe factoren genoemd in het raadsvoorstel en in hoeverre aan het besluit te bouwen volgens 
de BENG-normen;

 Het raadsvoorstel wordt nog aangepast;
 Er wordt gekeken of de raad van 23 augustus buiten het bezwaartermijn van de aanbesteding valt 

zodat de raad in de openbaarheid kan 

Aanvullende documentatie
In casu is de aan de raad voorliggende vraag of zij bereid is, in het verlengde van haar eerdere 
besluitvorming op 23 maart 2017, extra middelen ter hoogte van € 75.000 ter beschikking te stellen 
voor de nieuwbouw van een VMBO-school in Silvolde. Het informatierecht van artikel 169 
Gemeentewet ziet er op dat de raad alle informatie krijgt die zij nodig heeft voor het beantwoorden van 
deze vraag. En die verstrekken wij graag. Om die reden hebben wij u eerder (vertrouwelijk) 
documentatie verstrekt en zullen wij u de komende weken van meer informatie voorzien. Wij gaan er 
daarbij van uit dat uw verzoek om informatie ziet op de periode en de besluitvorming waar het huidige 
raadsvoorstel op is gericht.

De raadscommissie heeft gevraagd om alle documenten die betrekking hebben op het Almende te 
overleggen. Wij beschouwen dit als een beroep op het inlichtingenrecht zoals omschreven in artikel 
169 gemeentewet. In lid 2 van dit artikel staat omschreven dat  het college en haar individuele leden 
de raad alle inlichtingen geeft die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Dit impliceert 
dat het college (danwel de individuele leden daarvan) de ruimte heeft een afweging te maken bij het 



verstrekken van informatie. Informatie die niet relevant is voor de uitoefening van de taak, hoeft niet te 
worden verstrekt.

Om rolverwarring te voorkomen – daar moeten we met elkaar scherp op zijn – zullen wij u van de 
informatie voorzien die u nodig heeft. Op informatieverzoeken, die betrekking hebben op (onderdelen 
van) de aanbesteding, kunnen wij niet ingaan. Daarnaast is er voor de besluitvorming minder 
relevante informatie die behoort tot het takenpakket van college en organisatie.

Ondernomen acties
Naar aanleiding van de raadscommissievergadering hebben wij inmiddels de volgende stappen (laten) 
zetten.
- Achterhoek VO is gevraagd een helder overzicht te (laten) maken hoe de prijsstijging van 30% is 

opgebouwd (welke elementen en in welke mate).
- Achterhoek VO is gevraagd welke documenten niet (danwel nog niet) openbaar gemaakt mogen 

worden, op grond van de aanbestedingsregels. Wij hebben hier nog geen reactie op gekregen. 
- Achterhoek VO is gevraagd of zij nog meer voor de besluitvorming van de raad relevante 

informatie hebben, die wij nog niet eerder hebben mogen ontvangen. Inmiddels hebben wij de 
ontbrekende rapportages van Hevo van 9 februari 2018 en van Draaijer+partners van 12 februari 
2018. Deze zijn ontvangen en zullen we u ter beschikking stellen.

- Ambtelijk wordt onderzocht welke van de nu beschikbare documenten (of gedeelten daarvan) niet 
openbaar mogen worden gemaakt. 

- De vragen die zijn gesteld voor en tijdens de raadscommissie, alsmede de vragen die de heer De 
Lange op 11 en 16 juli en de heer Menke op 18 juli per mail heeft gesteld zijn ambtelijk gebundeld 
in één document. Een deel van de vragen is uitgezet voor een antwoord en een deel is inmiddels 
beantwoord. Hierover ontvangt u een apart memo (18ini01898). 


