
Memo 

Aan: Raadsleden en fractieassistenten 

Cc:  

Van: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 22 augustus 2018 

Kenmerk: 18ini02051 

Onderwerp: VMBO (Almende) - vragen en antwoorden deel 6 

 
Geachte raadsleden en fractieassistenten, 
 
Vooruitlopend op de raadsvergaderingen over de nieuwbouw van een VMBO-school in Silvolde op 23 
en 30 augustus 2018 zijn er diverse vragen gesteld. Deze vragen zijn beantwoord via onze memo’s 
van 23 juli 2018 (18ini01898), 3 augustus 2018 (18ini01931), 8 augustus 2018 (18ini01982), 15 
augustus 2018 (18ini02007) en 21 augustus 2018 (18ini02024). 
 
Op 21 augustus 2018 hebben wij aanvullende vragen ontvangen van de fractie van VVD. In dit memo 
willen wij deze aanvullende vragen beantwoorden. De nummering van deze nieuwe vragen volgt de 
nummering van de eerder genoemde memo’s op dit onderwerp. 
 
Aanvullende vragen: 
 

74.  In de op Tenderned gepubliceerde "Selectieleidraad" (https://www.tenderned.nl/papi/tenderned-
rs-tns/publicaties/124333/documenten/2954517/content) wordt in paragraaf 5.4 gesproken over 
een vastgesteld plafondbedrag, dat aan de gegadigden bekend is gemaakt. Hoe hoog was dat 
plafondbedrag? Klopt het dat dit plafondbedrag € 13.000.000,= bedraagt? 

 Antwoord: Wij hebben in gesprekken met Achterhoek VO/ Almende College begrepen dat dit 
plafondbedrag € 13.000.000,= bedraagt.  

  
75. Zo ja, was het college daarmee bekend en is het college dan met ons van mening dat Achterhoek 

VO buiten de door de raad gestelde kaders is getreden, omdat immers het door de raad 
vastgestelde budget een aanzienlijk lagere bouwsom mogelijk maakt? 

 
 Antwoord: Zoals blijkt uit onze antwoorden op vragen 17, 38, 47, 64 en 66, was het college 

alsmede het presidium en de leden van de commissies MO en AFE daarmee bekend. Zie ook de 
documenten 14 en 21. Derhalve is naar oordeel van het college binnen de gemaakte afspraken 
gehandeld. Publicatie, voorlopige gunning, etc. hebben steeds plaatsgevonden onder 
voorbehoud van een definitief raadsbesluit. 

76 De aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van "Design, Build & Maintain" en omvat ook het 
onderhoud van het gebouw voor de duur van 15 jaar. Is dat onderhoud begrepen in de thans 
voorziene bouwsom van zo'n 13 miljoen euro en, zo ja, betekent dat dan dat onderhoudskosten 
die voor rekening van het schoolbestuur zijn, via de exploitatiebijdrage door de gemeente worden 
gedragen? 

 Antwoord: De aanbesteding wordt uitgevoerd door Achterhoek VO/Almende College. De exacte 
afspraken in het contract tussen de opdrachtgever en de aannemer zijn ons niet bekend, en 
vallen ook niet onder onze verantwoordelijkheid. De exploitatiebijdrage van de gemeente is 
bestemd voor het voldoen van de kapitaalslasten die ontstaan bij het aantrekken van de lening 
om de school te financieren.  
Zie ook het antwoord op vraag 14.  


