
Tekst gekopieerd uit de besluitenlijsten van het college, betreffende Almende: 
 
Week 39 - 2017 
Overeenkomst Almende College t.b.v. nieuwbouw VMBO-gebouw (17int00511) 
1. Bijgevoegde overeenkomst aangaan – als uitwerking op het raadsbesluit van 23 maart 2017 om 

middelen beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een VMBO-school (Almende College); 
2. Portefeuillehouder Van de Wardt machtigen tot het ondertekenen van deze overeenkomst. 
 
Na het raadsbesluit van 23 maart 2017 om geld beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een 
VMBO-school op de locatie Isala/ Paasberg (Almende College), is door Stichting Achterhoek VO en 
gemeente gewerkt aan het opstellen van een overeenkomst. De Stichting kan zich vinden in de 
overeenkomst, zoals deze voorligt. Het is nu aan u om deze overeenkomst vast te stellen en 
portefeuillehouder van de Wardt te machtigen om namens het college de overeenkomst te tekenen. 
 
Week 40 - 2017 
Overeenkomst Almende College t.b.v. nieuwbouw VMBO-gebouw (17int00511):  
1. Bijgevoegde overeenkomst aangaan – als uitwerking op het raadsbesluit van 23 maart 2017 om 

middelen beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een VMBO-school (Almende College); 
2. Portefeuillehouder Van de Wardt machtigen tot het ondertekenen van deze overeenkomst. 
 
Na het raadsbesluit van 23 maart 2017 om geld beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een 
VMBO-school op de locatie Isala/ Paasberg (Almende College), is door Stichting Achterhoek VO en 
gemeente gewerkt aan het opstellen van een overeenkomst. De Stichting kan zich vinden in de 
overeenkomst, zoals deze voorligt. Het is nu aan u om deze overeenkomst vast te stellen en 
portefeuillehouder van de Wardt te machtigen om namens het college de overeenkomst te tekenen. 
 
Week 3 - 2018 
Delen vertrouwelijke zaken - 13.15 Bijpraten Almende 
 
Week 7 - 2018 
Rondvraag: Peter van de Wardt: 
- Almende is in commissie besproken in besloten gedeelte. Complimenten voor de presentatie. A.s. 

vrijdag moet raadsvoorstel naar raad onder geheimhouding. In raadsvoorstel de volgende 6 zaken 
adresseren: 1) waarom druk op de planning 2) bandbreedte van stijging bouwkosten in 
percentages 3) keuze voorgestelde dekking 4) zorg dat spelregels niet weer veranderen 5) diverse 
cijfers nogmaals duiden 6) zorgen voor risicoparagraaf met maatregelen. 

 
Week 11 – 2018 
Rondvraag: Peter van de Wardt: Almende gaat met met inschrijvingstraject door. In april kan college 
het resultaat in de Raad brengen. 
 
Week 12 – 2018 
Secretarismap: Almende: stavaza kostenberekeningen 12-03-18 (18ini00711): 
- Vanmiddag heeft Peter gesprek met Almende. Uitgangspunt is doorgaan met kostenberekeningen. 

Zorgen dat behandeling in raad pas is als de berekeningen beschikbaar zijn. 
Besluit: - scenario 3 heeft voorkeur; - in raadsvoorstel aantal zaken uit memo beter/meer 
onderbouwen zoals gezamenlijk uitkomst na second opinion, extra kosten (voor BENG, ontwerp), 
proces inzake aanbesteding. 
 
Week 13 – 2018 
Rondvraag: Peter van de Wardt : plannen Almende zijn goed gevallen in presidium. 
 
Week 25 – 2018 
Rondvraag : Peter van de Wardt : Wil de Raad bijpraten over nieuwbouw Almende voor het 
zomerreces. Memo a.s. maandag bespreken in agendacommissie. Eventuele behandeling 12 juli. 
 
Week 25 – 2018 
Rondvraag : Peter van de Wardt : 
- Bespreken nieuwbouw Almende in extra vergadering Raad voor zomerreces. Verwacht wordt dat 

de bouwkosten bij de aanbesteding hoger uitvallen. De klankbordgroep komt 5 juli bij elkaar. De 



bedragen van de inschrijvingen zijn dan bekend. De Raad vragen de jaarlijkse bijdrage voor de 
kapitaallasten van de investering bij te stellen. Nagaan of genoemde datum 8 februari in memo 
juist is. Wellicht deels een besloten en deels openbare raadsvergadering op 12 juli. 

 


