
Memo
Aan: Gemeenteraad
Cc:
Van: Peter van de Wardt en Bert Kuster
Datum: 20 maart 2017
Kenmerk: 17ini00948
Onderwerp: Beantwoording vragen Almende n.a.v. commissie d.d. 16 maart 2017

Geachte raadsleden,

Afgelopen donderdag (16 maart 2017) was een gezamenlijke commissievergadering AFE/MO. Hier is 
het raadsvoorstel nieuwbouw VMBO Almende behandeld, als voorbereiding voor een raadsbesluit 
donderdag aanstaande.

U heeft bij de commissiebehandeling een aantal vragen aan ons gesteld. De meeste heeft wethouder 
Van de Wardt ter plaatse beantwoord. Bij een aantal vragen is aangegeven dat wij deze schriftelijk 
zullen beantwoorden, hetgeen wij bij deze doen. 

Met vriendelijke groet,

Peter van de Wardt en Bert Kuster, portefeuillehouders

1) Wat had het gekost als we de school zelf hadden gebouwd? Wat was het verschil geweest?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Als wij het geld hadden moeten aantrekken, hadden 
wij zelf een lening moeten aangaan bij ofwel de Waterschapsbank of de Bank Nederlandse 
Gemeenten. Meer keuze hebben wij als gemeente niet. Maatschappelijke partijen kunnen leningen 
aangaan bij deze of andere partijen, en krijgen daarbij in veel gevallen een voordeliger rentetarief. Wij 
hebben – omdat wij zelf toch niet de lening aangingen - geen offertes aangevraagd wat het ons zou 
kosten. We kunnen dus niet beide rentes naast elkaar zetten en dus zo het verschil uitrekenen, maar 
ervaringen in den lande laten zien dat maatschappelijke partijen voor eenzelfde of (meestal) een lager 
rentetarief de lening aan kunnen gaan. Gemiddeld lijkt het een paar procentpunten te schelen.

Daarnaast hebben wij als gemeente nu bepaalde risico’s niet, zoals het risico dat de bouwkosten 
hoger worden. En ook de nodige bouwgerelateerde kosten (zoals projectleiding, opstellen programma 
van eisen, aanbestedingen, architecten, etc.), maken wij als gemeente nu niet. Dat is nu aan 
Achterhoek VO.

Tot slot is onze afschrijvingsmethodiek anders als we zelf investeren. We moeten dan met name de 
installaties sneller afschrijven. Dat betekent dat in geval wij zelf investeren we daardoor ook hogere 
kapitaallasten zouden hebben.

2) Er zit een rekenfout in de berekening in de bijlage van het voorstel.

Het klopt dat 5.600 m2 x € 1.775,- per m2 een totaalbedrag maakt van € 9.940.000,- en niet 
€ 9.940.500,-. Het verschil van € 500,- zit hem echter in de afronding van de verschillende bedragen in 
de achterliggende berekeningen. In het geval het wel een rekenfout betrof, had dit afrondingsverschil 
over 40 jaar weinig verschil op de jaarlijke annuïteit gemaakt (€ 17,- per jaar). 

Het daadwerkelijke rekenbedrag per m2 is € 1.775,09 en dat is dus het bedrag waar we mee hebben 
gerekend. Voor de leesbaarheid hebben we het cijfer in de bijlage afgerond op hele getallen. 



3) Wat wordt bedoeld met de ‘financierende partij’? En kunt u wat meer informatie geven over 
de gemeentegarantie?

In het raadsvoorstel is onder b. een kanttekening opgenomen dat nog niet precies helder is welke 
gemeentegarantie nodig is, omdat dit afhangt van de betreffende financierende partij. Met de 
financierende partij wordt de instelling bedoeld waar Achterhoek VO de lening zal aangaan (bank/ 
investeerder/ anderszins). 

Met gemeentegarantie wordt bedoeld dat wij als gemeente garant staan. Wij gaan dus niet de lening 
aan, maar staan wel garant dat Achterhoek VO ook daadwerkelijk de lening terugbetaalt. En we 
kunnen ook garant staan, aangezien wij degene zijn die jaarlijks de benodigde middelen aan 
Achterhoek VO overmaken. Maar hoe we dit precies op papier moeten gaan zetten, zal de 
financierende partij ons aangeven. We kunnen ons voorstellen dat dit bij de ene partij anders zal zijn 
dan bij de andere. Waarschijnlijk is het voldoende dat we hierover iets in de overeenkomst opnemen.

Het zou kunnen dat Achterhoek VO extra gelden uit de markt wil aantrekken (bovenop het bedrag wat 
wij hen over 40 jaar betalen), bijvoorbeeld voor aanvullende wensen in de nieuwe school of het 
bestaande gebouw op het gebied van duurzame maatregelen. Het is dan aan Achterhoek VO om dat 
zelf te doen. Die vrijheid hebben ze immers. Wij kunnen als gemeente daarin helpen door onze 
gemeentegarantie verder uit te strekken dan tot het bedrag waarvoor wij bereid zijn te investeren. Het 
kan dan voor Achterhoek VO betekenen dat dan ook die extra lening voor het lagere rentepercentage 
geleend kan worden. 

Duidelijk moet zijn dat hiervan nu nog geen sprake is. Mocht deze vraag toch op tafel komen, zult u 
als raad hierover een besluit moeten nemen. De gemeentegarantie strekt zich nu dus uitsluitend tot 
het bedrag, zoals in het voorstel genoemd, uit.

4) Zit er inflatiecorrectie op het bedrag dat wij jaarlijks gaan betalen?

Nee, er zit geen inflatiecorrectie op. Het over te maken bedrag blijft 40 jaar hetzelfde.


