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Motie raad 9 juli 2015 

• Overwegende dat: 

• Grote waarde wordt gehecht aan het behoud van  

breed aanbod Voortgezet Onderwijs voor Oude 

IJsselstreek 

• Het Almende College daarin een cruciale rol speelt 

• Goede huisvesting daarvoor noodzakelijk is 

• Het toch om een omvangrijke investering gaat 

• Er behoefte is aan nader onderzoek naar 

alternatieven voor het maximum-scenario 

• Investeren betekent keuzes maken 

 

 



Motie raad 9 juli 2015 

• Draagt op: 

• De staat van huisvesting van Wesenthorst en 

Bluemers onderwijskundig en bouwkundig te 

beoordelen. 

– M3V heeft onderzoek gedaan naar de onderwijs 

ontwikkelingen en de mogelijkheden voor de toekomst 

(aparte presentatie) 



Motie raad 9 juli 2015 

• Draagt op: 

• Toekomstige gebruiksmogelijkheden te (laten) 

beoordelen 

– M3V heeft onderzoek gedaan naar de onderwijs 

ontwikkelingen en de mogelijkheden voor de toekomst 

(aparte presentatie) 

– We hebben gesprekken gevoerd met basisscholen; via een 

eerdere memo bent u geïnformeerd over dit proces 



Motie raad 9 juli 2015 

• Draagt op: 

• Nieuwbouw op locatie Isala te laten onderzoeken, 

waarbij gekeken wordt naar: 

– Demografische/ onderwijskundige ontwikkelingen,  

– Samenwerking met bedrijfsleven,  

– Alternatieven voor nieuwbouw, en  

– Kostenberekening scenario’s 

 

– M3V heeft onderzoek gedaan naar de onderwijs ontwikkelingen 

en de mogelijkheden voor de toekomst (aparte presentatie) 

 



Motie raad 9 juli 2015 

• Draagt op: 

• Eén en ander binnen een jaar te realiseren. 

– Gelukt!  



Wetgeving 

• Duidelijke scheiding en verdeling van 

verantwoordelijkheden o.b.v. Wet Voortgezet Onderwijs 

 

– Onderwijs wettelijk verantwoordelijk voor:  

• inhoudelijke kwaliteit, onderwijsconcepten, samenwerking 

• renovatie, aanpassing, onderhoud gebouwen 

 

– Gemeente wettelijk verantwoordelijk voor: 

• financiering nieuwbouw (kapitaalslasten) 

• financiering verzekering, ozb, schade gebouwen 

• herbestemming buiten gebruik gestelde huisvesting 



Betrokkenheid gemeente 

Gemeente: naast wettelijk verantwoordelijk ook 

inhoudelijk betrokken 
 

Vraagstuk Almende raakt strategische agenda werken en leren: 

– Behouden positief vestigingsklimaat voor inwoners door 

breed aanbod voorzieningen 

– Belang van breed onderwijsaanbod voor toekomst van 

onze inwoners (perspectief op werk en inkomen) 

– Effect van keuzes op gemeenschap, leefbaarheid, 

werkgelegenheid, ondernemers en industrie 

 



Financiële stromen  

Rijk – gemeente – onderwijs  

• In algemene uitkering (niet-geoormerkt) zit component o.b.v. 

aantal leerlingen VO: 2016 ca. € 942.000,=. 

• Ca. € 270.000,= van deze middelen wordt jaarlijks 

daadwerkelijk besteed aan Voortgezet Onderwijs 

(verzekering 18k, OZB 34k, schade 2k, kapitaalslasten 216k). 

 

• Daling leerlingenaantallen tot 2030 (2220 – 670 = 1550)  

betekent daling AU van € 300.000,= → bezuinigingsopgave. 

  

 

 

 


