
  Achterhoek VO / Almende College 
 
Toekomst Voortgezet Onderwijs binnen de 

Achterhoek en de gemeente Oude 

IJsselstreek 

 

 
Presentatie wethouder Van de Wardt 



Wetgeving 

• Duidelijke scheiding en verdeling van rollen en 

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) 

• herbestemming buiten gebruik gestelde huisvesting 

• financiering verzekering, ozb, schade gebouwen 



Betrokkenheid gemeente 

Gemeente: naast wettelijke verantwoordelijkheid ook 

inhoudelijk betrokken. 
 

Vraagstuk Almende raakt strategische agenda werken en leren: 

• Realiseren positief vestigingsklimaat voor inwoners door breed 

aanbod voorzieningen 

• Belang van breed onderwijsaanbod voor toekomst van onze inwoners 

(perspectief op werk en inkomen) 

• Gemeente niet alleen financier, maar ook netwerkpartner op gebied 

van leefbaarheid, werkgelegenheid, economie en zorg. 

• Onderwijs belangrijke vindplaats  

 



Financiële stromen  

Rijk – gemeente – onderwijs  

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

aantal leerlingen VO: nu jaarlijks ca. € 970.000,=. 

• 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 (2350 – 800 = 1550)  

betekent daling AU van € 320.000,= → bezuinigingsopgave. 

• Verdwijnen VMBO-onderwijs uit Oude IJsselstreek  

(- 876) – € 360.000,= → aanvullende bezuinigingsopgave.  

 

 

 



Verzoek Almende:  

Nieuwbouw unilocatie VMBO 

• Totale kosten nieuwbouw circa € 17 miljoen. 

– Nieuwbouw school                                               € 13,5 miljoen 

– Tijdelijke huisvesting en sportvoorziening           €   1,0 miljoen 

– Aanpassen verkeersinfrastructuur                       €   1,0 miljoen 

– Ruimtelijke investeringen (o.a. boekwaarde en sloop)  €   1,5 miljoen 

• Kosten tijdelijke huisvesting en sportvoorziening mogelijk 

richting 0 door gebruik maken bestaande voorzieningen. 

(€ 4,5 miljoen)  

• Omvang nieuwbouw is gebaseerd op leerlingenaantallen 

in 2030.  

 



Keuzes en alternatieven 

1) Voldoen aan verzoek Achterhoek VO / Almende 

College: 

→ Realisatie unilocatie VMBO Almende College  

→ Behoud van breed VMBO-Onderwijs in Oude     

           IJsselstreek 

 

2)   Niet voldoen aan verzoek Achterhoek VO / Almende    

      College: 

• Op basis van verordening geen verplichting voor 

gemeente, wel uitzonderingsgronden. 

→ Niet investeren heeft consequenties voor toekomst  

         VMBO in Oude IJsselstreek (verschralen/verdwijnen) 

 

 

 



Keuzes en alternatieven 

3) Invullen ruimte tussen alles of niets  

 

• Mogelijke alternatieve scenario’s: 

– Clustering VMBO-onderwijs op locatie Bluemers of Wesenthorst.  

– Ontwikkelen ander onderwijsconcept. 

– Enige combinatie van bovenstaande alternatieven.  

 

• Primair verantwoordelijkheid Achterhoek VO / Almende 

College 

 

 

 

 



Investering 

• Investering van € 17 miljoen = € 712.134,= kapitaalslast 

gemiddeld over looptijd 40 jaar. (2018: 1,01 miljoen aflopend 

naar 0 in 2058) 

• Investeren is afwegen en vraagt om fundamentele keuzes 

• Prioriteren als dekkingsmiddel  

  

• Uitvoeren nieuw beleid kan alleen door bestaand beleid 

in te wisselen. 


