
 
 

MEMO 
 
Onderwerp: 10% bijdrage Almende College aan de vmbo-nieuwbouw  

Van:  bestuur van Achterhoek VO     

d.d.:  23 augustus 2018  

Aan:  College van BenW 

 

 

In onze brief aan uw raad gericht, dd. 27 juni jl., hebben wij onder andere aangegeven dat 

Achterhoek VO heeft besloten haar bijdrage aan de nieuwbouw vmbo van het Almende College op te 

hogen van 8% naar 10%. Tevens hebben we gesteld dat dit mag van de wetgever, mits het wordt 

ingezet voor verduurzaming. Een hogere bijdrage wordt niet toegestaan door de wetgever en is voor 

de exploitatie van het Almende College ook niet verantwoord, zo betoogden wij. 

In de afgelopen maanden zijn er over de bijdrage van Achterhoek VO vragen gesteld. Met name over 

de laatste regel in de eerste alinea zijn er vragen. Graag verwijzen wij u naar het document 

“Concretisering Huisvestingsvoorstel PO-raad, VO-raad en VNG”, d.d. 13 april 2018. In artikel 3.2 in 

dit document wordt het volgende vermeld:  

 

“Bij de behandeling van het wetsvoorstel “overheveling onderhoud buitenkant” heeft toenmalig 

staatssecretaris Dekker de geldende spelregels toegelicht, waardoor er meer speelruimte lijkt te 

ontstaan voor het onderwijs. Op basis daarvan wordt in de praktijk de volgende gedragslijn gevolgd: 

‘Bij nieuwbouw is het niet toegestaan dat een bestuur een bijdrage levert aan de nieuwbouw van een 

school voor dat deel waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Dus het kan niet zo zijn dat de 

gemeente maar een deel van de vergoeding betaalt en het bestuur de rest laat betalen. De gemeente 

moet minimaal de normvergoeding zoals die in de eigen huisvestingsverordening is vastgelegd 

vergoeden. Het bedrag moet zodanig zijn dat kan worden voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit. 

Het schoolbestuur mag wel boven deze normen investeren in het gebouw om bijvoorbeeld een lager 

energieverbruik of beter binnenklimaat te realiseren. Hierbij geldt dat het een redelijk bedrag betreft 

dat binnen een redelijke termijn kan worden terugverdiend.’ 

Bovenstaande heeft er toe geleid dat op verschillende plaatsen schoolbesturen samen met 

gemeenten investeren in huisvestingsprojecten. Hierbij wordt dan uitgegaan van bovenstaande 

interpretatie van het investeringsverbod, veelal aangeduid als ‘de coulanceregeling’. In de praktijk 

komt dat er op neer dat het bevoegd gezag 8 á 10% van de investering voor haar rekening neemt, 

gebaseerd op een verwacht exploitatievoordeel in aanloop naar en na het betrekken van de nieuwe 

huisvesting.” 

 



 

 

De accountant dient hierop controle uit te voeren en verantwoording af te leggen. 

Achterhoek VO baseert zich op bovenstaande richtlijnen in haar beleid tot op heden. Een hogere 

eigen bijdrage is derhalve niet gewenst. Onderwijsgelden zijn hiervoor, in beginsel, niet bestemd. 

Wij hopen met dit memo voldoende duidelijkheid te hebben verschaft over de bijdrage van 

Achterhoek VO. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens Roelof Louwsma, rector Almende College, 

 

Het bestuur van Achterhoek VO 

 

Henk van der Esch      

Maria van Hattum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


