
Agenda bijeenkomst:

Almende College; 
toekomst binnen de Gemeente Oude IJsselstreek 

Plaats: DRU Cultuurfabriek – conferentiezaal 
Datum: Donderdag 3 maart 2016
Aanvang: 20.15 uur
Sluiting: 22.30 uur

Doel avond: Uw raad heeft op 9 juli 2015 een motie ‘huisvesting Almende College’ aangenomen. 
We willen u meenemen in de stappen die zijn ondernomen om uitvoering aan de motie 
te geven. Zo zijn diverse scenario’s voor onderwijshuisvesting onderzocht. Het doel 
van de avond is dat u als raad een scherpe duiding geeft welke scenario’s verder 
uitgewerkt kunnen worden. Op deze manier is het mogelijk om in juni 2016 bij u terug 
te komen met een raadsvoorstel. 

20.15 uur Opening door voorzitter van de raadsrotonde, Ben Hiddinga 

20.20 uur Celien Koster – leerlinge Bluemers en winnares debatwedstrijd Achterhoekse Scholen.
Betoog onderwijshuisvesting, beleving vanuit de leerlingen.

20.25 uur Wethouder Peter Van de Wardt. 
Inleiding op het proces tot nu toe. Wat is er allemaal gebeurd, o.a. motie raad d.d.      9 
juli 2015. 

20.35 uur Krijno van Vugt – M3V.
Toelichting op het onderzoek naar verschillende scenario’s. 

21.00 uur Henk van der Esch – bestuurder Achterhoek VO en/of Roelof Louwsma – rector 
Almende College
Toelichting scenario’s en gevolgen Almende College. 

21:10 uur 1e Termijn raadsleden – verhelderingsvragen

21.40 uur Reactie op vragen door portefeuillehouder, Almende College/ Achterhoek VO, 
ambtenaren en M3V,

21.55 uur 2e termijn / plenaire discussie

22.20 uur Afsluiting/ nagaan of doel van avond is bereikt

22.30 uur Einde

Zie volgende bladzijde voor achtergrondinformatie en een opsomming van meegestuurde bijlagen.



Scenario’s met betrekking tot de toekomst van het Almende College

Wetgeving, rollen en verantwoordelijkheden gemeente en onderwijs.
Eén en ander is vastgelegd in de Wet op het Voortgezet Onderwijs. Praktisch gezien werkt het zo, dat 
het schoolbestuur voor voortgezet onderwijs verantwoordelijk is voor alles wat direct of indirect met 
het onderwijs te maken heeft. De gemeente heeft alleen de verantwoordelijkheid om voor de financiën 
voor huisvesting te zorgen. Daarbij horen verzekeringen, ozb, schadeafhandeling en (vervangende) 
nieuwbouw. Met betrekking tot (vervangende) nieuwbouw heeft de gemeente de regels vastgelegd in 
de ‘Verordening onderwijshuisvesting gemeente Oude IJsselstreek 2014’. 

Kern van de verordening is dat de gemeente moet zorgen voor voldoende m2 voor het geven van 
onderwijs. De gemeente moet, ook als er sprake is van voldoende m², daarnaast ook overgaan tot 
‘vervangende nieuwbouw’ als:

- Is vastgesteld dat onderhoud of renovatie niet leidt tot een levensduurverlening van het 
gebouw van 20 jaar;

- Als gevolg van ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening; 
- Er sprake is van een herschikkingsoperatie.

Uiteraard is de gemeente bij bouwprojecten ook betrokken bij de ruimtelijke inpassing, 
vergunningverlening, infrastructuur en verkeer. 

Financiële stromen Rijk – gemeente – onderwijs
Gemeenten krijgen van het Rijk jaarlijks een algemene uitkering vanuit het gemeentefonds. De 
gemeenteraad bepaalt waar die algemene uitkering aan wordt besteed. De algemene uitkering is 
opgebouwd uit een heleboel componenten. Eén van die componenten is een bedrag voor het aantal 
kinderen dat deelneemt aan het voortgezet onderwijs in de gemeente. De gemeente Oude 
IJsselstreek krijgt in de algemene uitkering voor deze component, jaarlijks een bedrag van ca.
€ 942.000,= (niveau 2016).

Zoals aangegeven hebben we als gemeente een aantal wettelijke verplichtingen ten aanzien van het 
voortgezet onderwijs. Wij begroten jaarlijks voor de onderdelen ‘verzekering, ozb, schadeafhandeling  
en kapitaalslasten voortgezet onderwijs’ een bedrag van ca. € 280.000,=, zijnde 29% van het totale 
bedrag dat we voor Voortgezet Onderwijs ontvangen.

Op de momenten dat de gemeenteraad moet / wenst te investeren in de huisvesting van voortgezet 
onderwijs loopt dat dan via de gemeentelijke investeringslijst. 

Motie raad
Op 9 juli 2015 heeft de raad gesproken over het vraagstuk Almende. De raad vindt een breed 
onderwijsaanbod belangrijk, en wil dat ook graag behouden in de gemeente. Wel wil zij graag weten 
welke alternatieve mogelijkheden er zijn voor het maximum-scenario. 

We hebben opdracht gegeven aan M3V om een veelvoud aan scenario’s via een quickscan te duiden, 
om daarna de meest interessante scenario’s verder uit te werken. Krijno van Vugt (M3V) zal dit proces 
toelichten in de raadsrotonde. 

Wij willen graag drie scenario’s verder uitwerken om in juni/ juli een definitief voorstel aan de 
gemeenteraad voor te leggen. 

Conclusie
Zoals zo vaak is ook dit vraagstuk een afweging tussen inhoud en financiën. Dit is ook zichtbaar in de 
drie scenario’s die verder onderzocht zullen worden.

Bijlagen
 Motie huisvesting Almende College, d.d. 9 juli 2015
 Rapport M3V, Toekomstige huisvesting Almende College, Gemeente Oude IJsselstreek, 

september 2013
 Notitie ICS Adviseurs, Almende College, april 2015
 Presentatie toekomst Voortgezet Onderwijs binnen de Achterhoek en de gemeente Oude 

IJsselstreek, te geven door portefeuillehouder Van de Wardt d.d. 3 maart 2016
 Krijno van Vugt, M3V, zal ook een presentatie geven op 3 maart 2016. Deze zal u 

nagezonden worden op dinsdag 1 of woensdag 2 maart.


