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Cc:  
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Datum: 18 juni 2018 
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Onderwerp: Nieuwbouw Almende college 

 
 
Geacht college 
 
In 2016 heeft de raad besloten om een exploitatiebijdrage van maximaal € 300.000, gedurende 40 
jaar, ter beschikking te stellen aan Achterhoek VO voor de nieuwbouw van een gebouw ten behoeve 
van het VMBO-onderwijs in Oude IJsselstreek.  
 
Op 23 maart 2017 (17rvs0022) heeft de raad besloten deze exploitatiebijdrage te verhogen tot  € 
337.250 per jaar voor een periode van 40 jaar (bij de rentestand van dat moment). Daarnaast heeft de 
raad besloten om in de begroting 2018-2022 een bedrag van € 742.000 opnemen als incidentele 
lasten. 
 
Op basis van dit besluit is Achterhoek VO verder gegaan met de aanbesteding. Sindsdien zijn de 
prijzen van grondstoffen in en arbeid in de bouwsector dusdanig gestegen, dat het zich liet aanzien 
dat ook dit bedrag onvoldoende zou zijn. Daarbij speelt een rol dat is gekozen voor bouwen volgens 
de vanaf 2020 verplichte BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Over de verwachtte 
overschrijding is de raad achter gesloten deuren geïnformeerd op (datum). Vanuit Achterhoek VO is 
aangegeven dat zij hun bijdrage aan de stichtingskosten zal worden verhoogd van de eerder 
afgesproken 8% tot 10%. 
 
Inmiddels nadert het aanbestedingsproces zijn einde. De komende periode worden de volgende 
stappen gezet: 
25 juni  : aannemers dienen hun aanbiedingen in, met daarin opgenomen de prijs. 
2 juli     : aannemers presenteren en de selectiecommissie scoort de aanbiedingen 
5 juli     : klankbordgroep adviseert over het ontwerp 
6 juli     : voorlopige gunning, onder voorbehoud financiering 
31 augustus : definitieve gunning 
 
Om de gunning definitief te kunnen maken, is het noodzakelijk dat Achterhoek-VO tussen 6 juli en 31 
augustus verneemt of de gemeenteraad akkoord is met inzet van de gevraagd middelen. Deze termijn 
is wettelijk en kan niet worden verdaagd. In deze periode is echter geen raadsvergadering meer 
ingepland. Om die reden wil ik voorstellen dat het college tijdens de vergadering van de 
agendacommissie op 25 juni vraagt om een extra raadsvergadering in te lassen in de week van 9 juli. 
Indien de agendacommissie hiermee kan instemmen, is het aan haar om te bepalen of zij hiervoor 
een commissievergadering én een raadsvergadering wil uitschrijven, of dat een enkele 
raadsvergadering kan volstaan.  
 
Indien de agendacommissie genegen is een extra raadsvergadering uit te schrijven, zal het college in 
haar vergadering van 3 juli 2018 een nieuw besluit nemen over de bekostiging. Onderdeel van dit 
besluit zal een nieuwe overeenkomst met Achterhoek VO (onderhandelingsresultaat) zijn.  


