
Memo 

Aan: Leden van de gemeenteraad 

Cc:  

Van: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 25 juni 2018 

Kenmerk: 18ini01695 

Onderwerp: Nieuwbouw ten behoeve van VMBO-onderwijs (Almende College) 

 
 
Geachte raadsleden, 
 
Inleiding 

Goed onderwijs is een belangrijk speerpunt voor onze gemeente. Het is de basis van een gezond 
bedrijfsleven en zorgt dat inwoners handvatten krijgen om mee te doen in onze samenleving. Bij goed 
onderwijs hoort een fatsoenlijke onderwijshuisvesting. Uw raad heeft al vaker over dit onderwerp 
gesproken en ons als college hiertoe ook gerichte opdrachten gegeven. 
 
Eerdere besluitvorming gemeente 

Vanuit de rol die wij als gemeente hebben op dit onderwerp, heeft uw raad besloten om te investeren 
in nieuwbouw ten behoeve van het VMBO-onderwijs in onze gemeente. In 2016 heeft u een 
exploitatiebijdrage van maximaal € 300.000 ter beschikking gesteld, voor een periode van 40 jaar.  
 
Op grond van dit besluit is Achterhoek VO, in nauwe samenwerking met de gemeente , aan de slag 
gegaan met het onderzoek naar de beste locatie voor huisvesting van het Almende College. In de 
loop van dit proces is duidelijk geworden dat nieuwbouw in Silvolde de beste optie was. Maar ook dat 
de door uw raad ter beschikking gestelde exploitatiebijdrage onvoldoende zou zijn om nieuwbouw te 
realiseren. Om die reden heeft uw raad op 23 maart 2017 (17rvs0022) besloten deze 
exploitatiebijdrage te verhogen tot  € 337.250 per jaar voor een periode van 40 jaar (bij de rentestand 
van dat moment). Daarnaast heeft uw raad besloten om in de begroting 2018-2022 een bedrag van € 
742.000 opnemen als incidentele lasten. 
 
Aanbesteding 

Op basis van dit besluit heeft Achterhoek VO een aanbesteding uitgeschreven. Sindsdien zijn de 
prijzen van grondstoffen 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 8 februari 2018.  
 
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 
 
Hoewel de beoordeling van de aanbiedingen niet aan de gemeente is, zijn wij nauw betrokken bij dit 
proces. Zo wordt onder andere ambtelijk meegekeken naar de aanbiedingen. Enerzijds om onze 
expertise aan te bieden anderzijds om proces transparant te houden en inzicht te krijgen in de kosten 
die het voor onze gemeente met zich meebrengt. 
 
Besluitvorming gevraagd voor het zomerreces 

Om de gunning definitief te kunnen maken, is het noodzakelijk dat Achterhoek-VO tussen 6 juli en 31 
augustus a.s. verneemt of de gemeenteraad akkoord is met inzet van de gevraagde middelen. Deze 
termijn is wettelijk en kan niet worden verdaagd. In deze periode is echter geen raadsvergadering 



meer ingepland. Om die reden stellen wij u voor een extra raadsvergadering in te lassen op 12 juli 
2018, met enkel dit onderwerp op de agenda. Wij stellen ons daarbij voor dat vanuit Achterhoek VO 
wordt ingesproken in uw vergadering. 
 
Gelet op de importantie van dit onderwerp stellen wij u voor de raadsvergadering van 12 juli in de 
openbaarheid te houden. Dit heeft echter de consequentie dat wij, gelet op de geheimhouding die op 
dat moment nog op de aanbesteding rust, geen exacte bedragen kunnen noemen. Wij kunnen dan 
enkel een maximumbedrag kunnen noemen, dat boven alle aanbiedingen ligt. Meer dan dat bedrag 
zal de nieuwbouw niet kosten.   


