
Almende college – processtappen / tijdspad. 
 
 
1 december 2014 Raadsbijeenkomst: Achterhoek VO informeert de raad over de uitdagingen  
   voor de toekomst. 
5 maart 2015  Raadscommissie: discussie nut en noodzaak VMBO-onderwijs in OIJ.  
   Gemeenteraad geeft aan wat zij belangrijk vindt om tot besluitvorming te  
   komen. 
21 september 2016 Raadsbesluit: ter beschikking stellen van een exploitatiebijdrage van  
   maximaal € 300.000 ter beschikking gesteld, voor een periode van 40 jaar, om  
   invulling te geven aan de huisvestingsopgave. 
3 maart 2016  Presentatie aan raad over onderzoek beste locatie 
6 juni 2016  Raadscommissie: bespreking onderzoek beste locatie. 
15 juni 2016  Unanieme uitspraak van de raad: nieuwbouw Isala College in Silvolde 
23 maart 2017  Raadsbesluit: verhogen exploitatiebijdrage tot € 337.250 per jaar voor een  
   periode van 40 jaar (bij de rentestand van dat moment) en opnemen van  
   € 742.000 als incidentele lasten in de begroting 2018-2022. 
15 september 2017 Bekostigingsovereenkomst wordt gesloten 
Nov./december 2017  Achterhoek VO meldt dat de prijzen in de bouw dusdanig tegenvallen, dat de  

Gemaakte afspraken niet houdbaar zijn. Naar aanleiding van deze melding 
onderneemt het college de volgende acties: 
- Onderzoek Sweco januari 2018 (bouwkosten inderdaad gestegen).  
- Bestuurlijk overleg Achterhoek VO (11 januari 2018), met verzoek 

onderbouwing kostenstijging. Tevens aangegeven dat college terug naar 
de raad wil (memo 15 januari 2018). 

15 januari 2018  Onderbouwing prijsstijging (rapport van Draaijer+partners) 
8 februari 2018  Besloten raadscommissie Almende, geïnformeerd over stand van zaken.  
   Bedrag van €13.000.000 en BENG is genoemd (zie powerpoint-presentatie) 
9 februari 2018  Second-opinion bouwkosten (Hevo) 
12 februari 2018 Presidium/agendacommissie: onderwerp wordt niet geagendeerd, vanwege  
   de komende verkiezingen. Aanbesteding kan doorgaan. 
5 februari 2018  Gezamenlijk rapport bouwkosten Draaijer+partners, Hevo en Basalt naar  
   aanleiding van verschillen tussen eerdere rapporten. 
22 maart 2018  Memo aan presidium over stand van zaken. Aankondiging dat er nog een 
   raadsbesluit moet volgen als de definitieve bedragen in mei bekend zijn. 
26 maart 2018  Presidiumvergadering: toelichting door wethouder Van de Wardt. Presidium  
   reageert positief (terugkoppeling college week 13). 
25 juni 2018  Presidium over raadsproces nav aanbesteding (memo 25-06-2018) 
2 juli 2018  Presidium over raadsproces nav aanbesteding.  
6 juli 2018  Voorlopige gunning in de aanbesteding door Achterhoek VO. 
12 juli 2018  Raadscommissie MO/AFE 
23 augustus 2018 Raadsvergadering 
  
 


