
Raadsvoorstel 
 
Datum raadsvergadering :    

 

 
Onderwerp  : Aanpassing uitgangspunten nieuwbouw VMBO (Almende) 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het plafond voor de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de nieuwbouw VMBO Almende verhogen naar circa  
€ 412.843,=.  

2. De door het college opgelegde geheimhouding op bijlagen 1 en 2, op basis van artikel 25, lid 2 van de 
Gemeentewet en op grond van het belang van de bescherming van de financiële belangen van de gemeente 
op grond van artikel 10, lid 2 van de Wob, bekrachtigen.  

 
Aanleiding 
Gemeente Oude IJsselstreek en Achterhoek VO zijn voornemens om een vervangende locatie voor VMBO (Almende) 
te realiseren.  
 
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. Concreet heeft het Almende 
college te maken 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, 
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 2015 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.  
 
In 2016 heeft de gemeenteraad een exploitatiebijdrage van maximaal € 300.000 ter beschikking gesteld, voor een 
periode van 40 jaar, om invulling te geven aan die huisvestingsopgave. Op grond van dit besluit is Achterhoek VO, in 
nauwe samenwerking met de gemeente, aan de slag gegaan met het onderzoek naar de beste locatie voor 
huisvesting van het Almende College. Dit is op 3 maart 2016 aan de gemeenteraad gepresenteerd.  
In de loop van dit proces is duidelijk geworden dat nieuwbouw in Silvolde de beste optie was. Daarover is met de raad 
gesproken op 6 juni en 15 juni 2016. De raad heeft toen unaniem uitgesproken te willen komen tot nieuwbouw nabij 
het Isala College in Silvolde.  
 
Ook werd duidelijk dat de door de raad ter beschikking gestelde exploitatiebijdrage onvoldoende zou zijn om 
nieuwbouw te realiseren. Om die reden heeft de raad op 23 maart 2017 (17rvs0022) besloten deze exploitatiebijdrage 
te verhogen tot € 337.250 per jaar voor een periode van 40 jaar (bij de rentestand van dat moment).  
Daarnaast heeft de raad besloten om in de begroting 2018-2022 een bedrag van € 742.000 opnemen als incidentele 
lasten. 
 
In december 2017 meldde Achterhoek VO dat de prijzen in de bouw dusdanig tegenvallen, dat de gemaakte 
afspraken niet houdbaar zijn. De raad is daar in februari informeel over geïnformeerd. In het belang van de voortgang 
van het proces en uit zorg voor een nieuwe stijging van kosten is besloten verder te gaan met de aanbesteding. Deze 
is inmiddels in een afrondende fase, waardoor het definitief duidelijk wordt welke kosten gemoeid zijn met de 
geplande nieuwbouw. Dit leidt tot een verzoek aan de gemeenteraad voor aanvullend budget. 
 
Bijlage 1 is de brief van Achterhoek VO gericht aan de gemeenteraad, ter onderbouwing van de stijging van de 
bouwkosten. Deze is bewust betrokken bij dit college- en raadsvoorstel, en niet apart verzonden aan de raad.  
 
Bijlage 2 bevat dezelfde cijfers die ook door Achterhoek VO in bijlage 1 zijn gepresenteerd. Daarnaast ook een 
inhoudelijke toelichting.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Het college kan afspraken maken met Achterhoek VO/ Almende College over het beschikbaar stellen van de 
exploitatievergoeding, en de voorwaarden waaronder. 

• Achterhoek VO kan doorgaan met de aanbestedingsprocedure en een nieuw VMBO-schoolgebouw 
realiseren.  
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Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 
 
1.1  Er is sprake van externe factoren die de kosten opdrijven. Hier zijn Achterhoek VO noch gemeente debet aan. 

De prijzen in de bouw, en specifiek voor schoolgebouwen stijgen harder dan voorzien. Deze stijging is zo 
disproportioneel (ca. 30%), dat de afspraken in het contract niet langer houdbaar zijn. In de bijlage wordt door 
Achterhoek VO daar een nadere onderbouwing voor gegeven. 

 
1.2 De kosten zijn gestegen, door het besluit te bouwen volgens de BENG-normen. 

Per 2020 wordt het verplicht om te bouwen volgens de BENG-normen (Bijna Energie Neutraal Bouwen). 
Achterhoek VO heeft besloten om daar op vooruit te lopen en de nieuwbouw ook volgens deze normen te 
bouwen. Dit levert milieuwinst op en zou de exploitatiekosten op langere termijn moeten verlagen. 
 

1.3 Achterhoek VO zal zelf ook een aanvullend deel van de kosten voor haar rekening nemen.  
De raad heeft op 23 maart 2017 (17rvs0022) ingestemd met het onderhandelingsresultaat, waarin de 
Achterhoek VO 8% van de stichtingskosten voor haar rekening neemt. Achterhoek VO heeft aangegeven haar 
bijdrage te willen verhogen naar 10% van de stichtingskosten. Eén en ander wordt uitgebreid toegelicht in 
Bijlage 2 bij dit voorstel.  

 
1.4 De aanbesteding is in volle gang.  

Op het moment van dit besluit (5 juli 2018) hebben vijf partijen een aanbieding gedaan. Deze worden deze 
week door Achterhoek VO beoordeeld. Dit leidt tot een voorlopige gunning op 6 juli. Achterhoek VO heeft 
aangegeven dat het voor de voortgang van haar proces noodzakelijk is definitief te gunnen vóór 31 augustus.  
 
Het is op dit moment nog niet mogelijk om het bedrag waarvoor is ingeschreven, en waarop voorlopig wordt 
gegund, te benoemen. Achterhoek VO is gebonden aan het gegeven dat dit gedurende de eerste 20 dagen 
na aanstaande maandag nog geen openbare informatie is.  
Op basis van de uitvraag, en het gegeven dat er voorlopig gegund kan worden, kunnen wij aannemen dat het 
bedrag waarvoor is ingeschreven in ieder geval binnen het bereik van € 13.000.000,= valt. Dit is ook 
bevestigd door Achterhoek VO.  

 
1.5 Beide partijen willen dit project tot een succes maken. 

Het college en Achterhoek VO onderkennen beiden het belang om te komen tot een nieuwe VMBO-school. 
Dit gezamenlijke doel zorgt voor gedeelde uitdagingen. Beide partijen zoeken actief naar mogelijkheden en 
oplossingen. 

1.6 Stichting Achterhoek VO stelt zich ten doel in de Achterhoek een zo divers, breed, thuisnabij en kleinschalig 
mogelijk aanbod van voortgezet onderwijsvoorzieningen te realiseren. Elke school heeft daarbij een eigen 
context, een eigen cultuur en kiest een wijze van werken die daarbij past.  
(uit de oprichtingsstatuten van Achterhoek VO) 

Het bestuur van Achterhoek VO is ervan overtuigd dat door de bedrijfsmatige voordelen een breed aanbod 
vwo, havo, mavo- en beroepsonderwijs gerealiseerd kan blijven. Die breedte is noodzakelijk, omdat met name 
de leerlingen in het beroepsonderwijs kiezen uit het aanwezige aanbod. Dat moet aansluiten bij de regionale 
vraag en mag niet (enkel) bepaald worden door bedrijfsmatige factoren van de school. Die maatschappelijke 
verantwoordelijkheid is voor het schoolbestuur fundamenteel. 

De uitgaven en financiële verplichtingen zijn voor het Almende College, al enkele jaren hoger dan de 
inkomsten. Door reorganisaties heeft de school een deel van deze verschraling kunnen opvangen. 
Versoberde bekostiging door het Rijk, vergrijzing en daardoor substantieel duurder personeel, opdroging van 
additionele financieringsbronnen en toename van materiële lasten leggen een grote claim op de 
bedrijfsvoering en de inzet van personeel. Het Almende College heeft enkele jaren het tekort in de exploitatie 
opgevangen door middelen aan reserves te onttrekken. Bovendien zullen stijgende materiële lasten (in de 
huidige huisvestingssituatie) de exploitatie verder uithollen en het onderwijs dus verschralen nu er tussen 
2015 en 2030 naar verwachting ca. 30/35 procent minder leerlingen te verwachten zijn en dus ook afname 
van materiële bekostiging.  
Op 01-12-2014 telde de school 2351 leerlingen. Dat aantal neemt af tot ca. 1700 in 2025 en 1550 in 2030. Het 
materiële effect dat ontstaat wanneer een unilocatie voor het vmbo kan worden gerealiseerd is van eminent 
belang, omdat op één vmbo-instroompunt: 
- er doelmatiger leerlingengroepen kunnen worden gerealiseerd waardoor formatieve inzet efficiënter kan; 
- een geringere personele overhead nodig is (aansturende en ondersteunende functies); 
- de materiële kosten substantieel lager worden (o.m. energieverbruik, geen duur onderhoud aan oude 

gebouwen e.d.). 
 
  



Het is voor de gemeente Oude IJsselstreek van belang dat het Almende College optimaal tot zijn recht komt. 
Zij speelt immers een belangrijke rol in het netwerk van (basis)onderwijsinstellingen en maatschappelijke 
partners, zoals kinderopvang en consultatiebureau (LEA).  
Daarnaast is zij een belangrijke factor in het Economisch Ecosysteem van onze gemeente. Zo is er 
samenwerking met CIVON, het DRU IP, AT-techniekopleidingen en Bouw Mensen (Opleidingsbedrijf voor de 
bouw).  
Door het toekomstbestendig maken en bovendien het behoud van het VMBO-onderwijs in onze gemeente 
investeren we in de toekomst van onze kinderen, de leefbaarheid van onze gemeente en de versterking van 
de arbeidsmarkt.  

 
2.1 De financieel economische belangen van de gemeente worden niet geschaad. 

Artikel 55 lid 2 van de gemeentewet maakt het mogelijk dat het college geheimhouding oplegt. Dat kan alleen 
op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Omdat het hier om 
informatie gaat die de financiële positie van de gemeente kan schaden, is het wenselijk dat bijlagen 1 en 2 bij 
dit voorstel niet openbaar worden en er geheimhouding wordt opgelegd. 

 
3.1  De raad is beslissingsbevoegd om zichzelf geheimhouding op te leggen. 
 
 
Kanttekeningen 

a. De ontwikkelingen leiden tot een aanvullende vraag aan de gemeenteraad. Dat past niet bij de afspraken die 
eerder met de gemeenteraad gemaakt zijn. Op basis van de gesprekken en verzamelde informatie lijkt er echter 
geen andere route mogelijk.  

 
b. Een besluit van de raad om extra middelen beschikbaar te stellen legt een claim op de begroting 2019 en verder. 

Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt, waar het geld aan uit te geven. We schatten in dat het 
accres in 2019 aanvullende ruimte biedt voor de begroting, waardoor we dit kunnen opvangen.  

 
 

Kosten, baten, dekking 
 

  
Raadsbesluit  
23 maart 2017 

Nieuw voorstel  
(Klasse B en BENG) 

Looptijd 40 40 
Rente 2,05% 1,80% 

      
Totale bouwsom               9.940.500               13.000.000*  
Bijdrage Achterhoek VO 8%                  795.240                

Bijdrage Achterhoek VO 10%  1.300.000 
Door gemeente te betalen               9.145.260               11.700.000  

Annuïteit                   337.250                   412.843  
      

Verschil in exploitatiebijdrage   

                 

             -75.593,00  

 
 
Voor een nadere toelichting, zie hiervoor de bijlage ‘financiële overwegingen en scenario’s’ 
 
Bij het opstellen van, en besluiten over, de begroting 2019 zal deze aanvullende dekking worden verwerkt.  
 
Uitvoering 
 
Ter besluitvorming voorleggen aan de raad op 23 augustus 2018. 
 
 
 
  



Bijlage 1: Brief Achterhoek VO 
  



Bijlage 2 Financiële overwegingen en scenario’s 

 
 
 
 
 
 
  



Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
M.J.F. Verstappen   O.E.T. van Dijk 
Secretaris    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: ………………………. 

□ ………………………………………………………… 

 
 




