
Memo 

Aan: College van burgemeester en wethouders 

Cc: Bob Konings, Tom Beskers 

Van: Gerben van der Steen 

Datum: 29 juni 2018 

Kenmerk:  

Onderwerp: Risico's ten aanzien van het moment van raadsbesluit exploitatiebudget nieuwbouw  
VMBO. 

 
 
Geacht college, 
 
Inleiding: 
De gemeenteraad heeft op 23 maart 2017 (17rvs0022) besloten om een exploitatiebudget 
beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een VMBO-school in Silvolde. Het bedrag hiervoor is 
vastgesteld op € 337.250, voor een periode van 40 jaar, uitgaande van de rentestand op dat moment. 
Lopende de aanbesteding is eind 2017 gebleken dat dit bedrag niet reëel was. De bouwkosten zijn de 
laatste jaren explosief gestegen, de normen voor schoolgebouwen zijn veranderd en er is besloten om 
(vooruitlopend op de verplichting in 2020) te bouwen volgens de BENG-normen.  
 
Op het moment dat duidelijk was dat het beschikbaar gestelde budget niet voldoende was, had een 
heroverweging in de raad in de lijn der rede gelegen. Nut en noodzaak van goede 
onderwijshuisvesting werden (en worden) raadsbreed gedeeld, maar het is onduidelijk of er ook 
bereidheid is om een hoger exploitatiebudget ter beschikking te stellen. Het moment voor een 
dergelijke heroverweging was echter uitermate ongunstig, zo vlak voor de verkiezingen. Ook het 
stilleggen van de lopende aanbesteding tot de verkiezings- en formatietijd was afgerond zou zijn was 
een onwenselijk scenario, gelet op de risico’s in tijd en geld die daaruit voort zouden vloeien. Het is 
dan ook daarom dat de raad, toen zij op 8 februari 2018 achter gesloten deuren is geïnformeerd, de 
ruimte heeft gegeven aan Achterhoek VO om de aanbestedingsprocedure voort te zetten. 
 
De aanbestedingsprocedure loopt inmiddels op zijn eind. Op 6 juli 2018 zal Achterhoek VO een 
voorlopige gunning uitdoen, welke definitief gemaakt moet worden voor 31 augustus 2018. In de 
tussenliggende periode zal de raad een besluit moeten nemen over haar bereidheid om het maximale 
exploitatiebudget op te hogen naar € 413.000 per jaar, gedurende 40 jaar (bij de huidige rentestand). 
Hiervoor moet in het zomerreces een extra raadsvergadering worden ingepland.  
 
Er heerst onduidelijkheid over de invloed die het moment van raadsbesluit (begin of eind van het 
reces) heeft op de aanbestedingsprocedure. Dit memo geeft antwoord op deze vraag. 
 
Risico’s bij aanbesteding  
Achterhoek VO en haar adviseur Draaijer+partners voorzien in de aanbesteding van de nieuwbouw 
van het Almende een aantal risico’s, die direct gekoppeld zijn aan het moment waarop de raad besluit 
over het maximale exploitatiebedrag. Deze zijn (samengevat) de volgende: 
 
- Een laat besluit maakt dat de winnende inschrijver vertrouwen verliest in de opdrachtgever en 

zich terugtrekt. Omdat de verliezende inschrijvers al zijn afgewezen, zou dit betekenen dat de 
volledige aanbesteding opnieuw moet. Dit kost tijd, waardoor het schoolgebouw (veel) later 
gerealiseerd kan worden. Daarnaast is het aannemelijk dat de inschrijving hoger zal uitvallen, 
gelet op de trendstijging van de bouwkosten de afgelopen jaren. 

- Een laat besluit maakt dat de winnende inschrijver mogelijk twee maanden later begint met de 
voorbereiding. Daardoor ontstaat enerzijds een risico op prijsstijging (prijzen waarvoor vandaag 
wordt ingekocht, liggen over twee maanden hoger) en anderzijds een risico op het niet meer of 
niet op tijd beschikbaar zijn van onderaannemers of materialen. 

- Een laat besluit maakt dat de winnende inschrijver mogelijk twee maanden later begint met de 
voorbereiding en de volledige planning daardoor opschuift. Het nieuwe gebouw zou daardoor 



twee maanden later worden opgeleverd en de ingebruikname aan start van het schooljaar in 
september 2020 komt daarmee in gedrang.  

 
Daarnaast geven zij aan dat zij in de aanbesteding hebben aangekoerst op een raadsbesluit vóór de 
zomer. Hadden zij geweten dat de raad pas een besluit zou nemen aan het eind van de zomer, 
hadden zij de aannemers meer (gevraagde) rekentijd kunnen geven, wat mogelijk had kunnen leiden 
tot kwalitatief betere inschrijvingen met een scherpere inschrijfprijs.  
 
Analyse van de risico’s 
Op 29 juni 2018 zijn de risico’s zoals hierboven omschreven afgewogen door onze huisadvocaat, 
Dirkzwager. Zij hebben hiervoor de openbaar beschikbare aanbestedingsdocumenten geraadpleegd. 
Naar aanleiding hiervan constateren zij dat: 
 
- Het aanbod van de inschrijvers het karakter van een onherroepelijk bod heeft en dus niet kan 

worden ingetrokken tijdens de termijn van gestanddoening, die eindigt op 23 september 2018. 
- Het aanbod van de inschrijvers het karakter van een onherroepelijk bod heeft en de prijzen dus 

niet kunnen worden gewijzigd tijdens de termijn van gestanddoening, die eindigt op 23 september 
2018. 

- Op grond van de aanbesteding is er sprake van een vaste oplevertermijn (april 2020). Deze kan 
niet worden verlengd. 

 
Voor een uitgebreide motivering verwijzen wij naar het advies van Dirkzwager in de bijlage. Dit advies 
bevat informatie die op dit moment in de aanbestedingsprocedure niet openbaar mag worden 
gemaakt. 
 
Conclusie 
Vanuit juridisch oogpunt heeft het moment van raadsbesluit (begin of eind van het reces) geen invloed 
op de aanbestedingsprocedure. 
 
Naast het juridische aspect speelt mee dat een voortvarende beslissing door de raad recht doet aan 
de wens van Achterhoek VO om snel duidelijkheid te krijgen. Het geeft de opdrachtnemer (winnende 
inschrijver) meer ruimte geeft om de (vaststaande) opleveringsdatum te halen. Daarbij speelt mee dat 
door de gemeenteraad en het college bij Achterhoek VO een vertrouwen is gewekt dat een snelle 
besluitvorming zou volgen op de aanbestedingsprocedure, mits deze laatste voor de zomer zou zijn 
afgerond. Om die reden is de aanbestedingsprocedure zo snel en kort als mogelijk uitgevoerd. Dit 
gewekte vertrouwen wordt geschaad nu vanuit de raad noch vanuit het college inhoudelijke 
argumenten lijken te worden aangedragen die een latere besluitvorming rechtvaardigen. 
 
 


