
Memo 

Aan: Raadsleden en fractieassistenten 

Cc:  

Van: College van Burgemeester en wethouders 

Datum: 8 augustus 2018 

Kenmerk: 18ini01982 

Onderwerp: VMBO (Almende) vragen en antwoorden - deel 3 

 
Geachte raadsleden en fractieassistenten, 
 
In de aanloop naar een raadsvergadering over de nieuwbouw van een VMBO-school in Silvolde zijn er 
diverse vragen gesteld. Deze vragen zijn beantwoord via onze memo’s van 23 juli 2018 (18ini01898) 
en 3 augustus 2018 (18ini01931). Op 2 augustus 2018 hebben de heren Vanderhoeven en De Lange 
aanvullende vragen gesteld. Op 3 augustus heeft de heer De Lange nog één aanvullende vraag 
gesteld. Wij willen middels dit memo deze vragen beantwoorden.  
Op 7 augustus 2018 heeft de PvdA een viertal vragen opnieuw gesteld. Voor zover daar aanvullende 
beantwoording mogelijk is zullen wij die in dit memo weergeven.  
De nummering die wij hierbij gebruiken sluit aan op de nummering in de eerdere memo’s. 

 

25. In hoeverre zijn door het college van B&W afspraken gemaakt en garanties afgedwongen over 

de kwalitatieve en kwantitatieve toekomst van het VMBO-onderwijs in de gemeente Oude 

IJsselstreek? Met andere woorden wordt en blijft gedurende de looptijd van de afspraken (40 

jaar) het VMBO-onderwijs in z’n meest optimale vorm ingericht en uitgevoerd? Zijn er afspraken 

en/of garanties afgesproken die voorkomen dat het VMBO-onderwijs in de gemeente Oude 

IJsselstreek in de loop van de tijd een ‘uitgeklede’ versie wordt van hetgeen nu wordt 

aangeboden en dan kan worden aangeboden? Dat interessante en ‘dure’ vakken (practica 

bijvoorbeeld) elders (gaan) worden gegeven en als gevolg van autonome besluiten van 

Achterhoek VO (gestuurde) leegloop gaat ontstaan. Met als gevolg een negatieve(re) spiraal van 

minder leerlingen, minder geld. Wat is hierover besproken en vastgelegd? We verzoeken u de 

antwoorden te onderbouwen met het aantal acties, de gesprekspartners, gespreksverslagen en 

resultaten. 

 

Antwoord: Er zijn in de huidige bekostigingsovereenkomst geen nadere garanties afgedwongen 

over de toekomst van het VMBO-onderwijs in Oude IJsselstreek.  

Zie ook ons eerdere antwoord op vraag 25. 

 

Zie ook het rapport van Nysingh advocaten.  

 

26. Welke (serieuze) inspanningen zijn gedaan om andere en aanvullende businesscases te 

onderzoeken, en te ontwikkelen. Welke vormen van (co)financiering, waaronder 

pensioenfondsen, PPS-constructies (publiek-private-samenwerking) en crowdfunding, zijn 

onderzocht? Welke mogelijkheden of ideeën over de financiering hebt u bij de provincie en Rijk 

nagevraagd of opgehaald?  Is in beeld (gebracht) welke investeringen nodig zijn om leegstand 

van ‘de Wesenthorst’ en de Blumers te voorkomen? We verzoeken u de antwoorden te 

onderbouwen met het aantal acties, de gesprekspartners, gespreksverslagen en resultaten. 

 

Antwoord: Ons eerder gegeven antwoord op vraag 26 was volledig.  

 

27. Welke (ook andere dan onderwijskundige) onderzoeken, afspraken en berekeningen liggen ten 

grondslag aan het ‘ongeschikt verklaren’ van ‘de Wesenthorst’  als gemeentelijke VMBO-locatie. 



Is er inzicht in de hoogte van noodzakelijke investeringen en de exploitatie van een ‘state of the 

art’-aanpassing/verbouwing van ‘de Wesenthorst’? Graag een zo uitgebreid mogelijke analyse 

van deze variant, (externe) onderzoeken en de (schriftelijke) verslagen/mails over deze variant. 

 

Antwoord: Op 3 maart 2016 is tijdens een raadsrotonde gesproken over de huisvesting van het 

Almende College. Daar lagen rapporten van ICS en M3V ter bespreking. Het Almende College en 

de heer Van Vugt (M3V) waren aanwezig om te spreken over de meest geschikte locatie voor de 

toekomst.  

Op 15 juni 2016 is daarover nog nader gesproken in een raadsinformatie bijeenkomst. Daar is 

uitgesproken te willen gaan voor nieuwbouw in Silvolde.  

 

Zie ook ons eerdere antwoord op vraag 27 

 

28. In de commissievergadering van 12 juli 2018 jongsleden is door de wethouder overigens al 

toegezegd een overzicht en inzicht te geven in de financiering van de nieuwbouw via de 

investeringsstaat in plaats van via de exploitatiebegroting van de gemeente. Wat betekent deze 

andere manier van financieren voor de jaarlijkse exploitatielasten (rente en aflossing) en de 

leningenportefeuille van de gemeente Oude IJsselstreek? Graag een zo uitgebreid mogelijk in -

en overzicht. 

 
Antwoord: Indien wij de financiering van de nieuwbouw via onze investeringsstaat doen, bestaan 

de jaarlijkse totale kapitaallasten voor nieuwbouw van het Almende College uit afschrijving en 

rente.  

De afschrijvingslasten zullen over de gehele afschrijvingsperiode gemiddeld € 292.500 per jaar 

zijn bij een investering van € 11,7 mln, voor de gemeente Oude IJsselstreek.  

(Ervan uitgaande dat de verdeling 90%/10% overeind blijft)  

Deze zullen de eerste jaren hoger zijn dan de latere jaren, doordat wij installaties in 15 jaar 

afschrijven. 

Een belangrijk verschil met financiering door het Almende College is dat wij aan hen 40 jaar lang 

dezelfde kapitaalslasten vergoeden, terwijl wij bij onze eigen leningen werken met een 

totaalfinancieringspercentage voor al onze investeringen samen. Die is bij de begroting 2018-

2021 berekend op 1.65%. De jaarlijkse lasten voor de investering Almende College zijn dus ook 

afhankelijk van de ontwikkeling van dat percentage.   

Op een investering van € 13 mln, waarvan € 11,7 mln voor de gemeente Oude IJsselstreek, is het 

verschil (voordeel) van de gemiddelde last tussen ons renteomslagpercentage 2018 (1,65%) en 

rente waarvoor Almende College 40 jaar leent (1,8%) , jaarlijks ruim € 10.000. Waarbij onze 

renteomslag jaarlijks opnieuw berekend wordt, hetgeen een risico betekent.  

 

We kunnen hiervan afwijken door voor het Almende College een projectfinanciering af te sluiten. 

De huidige rente bij de BNG is circa 1,07% voor 10 jaar, of 1,49% voor 25 jaar. De rente kan 

maximaal voor 25 jaar worden vastgezet worden. Er blijven dan dus renterisico’s bestaan voor 

de periode erna.  

Op dit moment zou die wijze van financiering bij 25 jaar vast, een verschil (voordeel) betekenen 

van ruim € 20.000,=. 

 

De leningenportefeuille neemt met 11,7 mln toe bij het aantrekken van deze lening.  

 

Zie ook ons eerdere antwoord op vraag 7.  

 
31. Hoe, wanneer, en bij wie is de brief van Achterhoek VO van 29 juni 2019 bij de gemeente 

aangekomen? 
 



Antwoord: Deze brief is op 28 juni ter hand gesteld aan de wethouder voor Achterhoek VO en 
Almende College, onder het uitdrukkelijk verzoek dit document geheim te verklaren omdat er 
informatie in staat die op dat moment van de aanbesteding nog niet openbaar mocht worden. 
Tevens is de wethouder gevraagd deze als bijlage bij het raadsbesluit te voegen, om de raad te 
informeren over de redenen van de kostenstijgingen.  
 

32. Wat is de route die deze brief vervolgens binnen de gemeente heeft afgelegd? 
 
Antwoord: De brief is door de wethouder op 29 juni overgedragen aan de ambtelijke organisatie. 
Vervolgens is de reguliere routing gevolgd wanneer er een document is waarop het college 
geheimhouding dient op te leggen, namelijk via het nemen van een collegebesluit. De brief is 
daartoe als bijlage gekoppeld aan het collegevoorstel van 5 juli 2018 en het raadsvoorstel voor 
23 augustus 2018 inzake Almende. Op die manier is de brief ook direct binnen de hele context 
van het dossier geplaatst. De brief lag daarmee op vrijdag 6 juli 2018 bij de griffie, ter agendering 
voor de raadscommissie op 12 juli 2018. Dit is een week nadat deze is binnengekomen.  
 

33. Wie zijn de 'wij' die volgens de wethouder hebben besloten om de brief geheim te verklaren?  
 
Antwoord: Het uitdrukkelijk (mondeling) verzoek van Achterhoek VO en het Almende College was 
om deze brief geheim te verklaren. Gezien de informatie over de lopende aanbesteding in deze 
brief, heeft het college besloten aan dit verzoek tegemoet te komen. Het geheim verklaren is 
vervolgens gebeurd tijdens de collegevergadering van 5 juli 2018.  
 
Op maandag 31 juli heeft het college vernomen dat deze brief niet meer vertrouwelijk behandeld 
hoefde te worden, omdat de bezwaartermijn van de aanbesteding was verlopen. Op dat moment 
is de brief, als bijlage bij onze brief van 31 juli 2018 (18uit15041) openbaar geworden en als 
zodanig aan u toegezonden.  
 

34. In dit verband zou ik gaarne alle mails, besluiten, gespreksverslagen en andere documenten 
ontvangen die betrekking hebben op de ontvangst, doorsturen en geheim verklaren van de brief. 
 
Antwoord: Het verzoek om het document geheim te verklaren is mondeling gedaan. Daar zijn 
geen documenten van. Het geheim verklaren zelf is via de voorstellen gedaan die reeds in uw 
bezit zijn.  
 

35. In document 16 (Notitie Draaijer+Partners Stichtingskostenraming) staat de volgende zin: "In een 
later overleg tussen de gemeente en de school is afgesproken dat er extra budget zal worden 
vrijgemaakt voor het realiseren van de nieuwbouw inclusief BENG en Frisse Scholen klasse B." 
Klopt deze lezing van Draaijer en Partners?  
 
Antwoord: Nee. Er is niet afgesproken dat er extra budget vrijgemaakt zal worden voor het 
realiseren van nieuwbouw tegen hogere kosten. Een dergelijk besluit is aan de raad.  
Zie ook het antwoord bij vraag 9, 11 en 12.  
 

36. Wanneer heeft dit overleg plaatsgevonden? 
 
Antwoord: Zie vraag 12. 
 

37. Is van dit overleg een gespreksverslag gemaakt, of is er na dit overleg een memo opgesteld, en 
mogen wij dit ook ontvangen? 
 
Antwoord: Zie vraag 12.    
 

38. Is de raad tijdig (zeg binnen een maand) van deze afspraak, en de mogelijke consequenties 
daarvan op de hoogte gebracht? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet? 

 
Antwoord: Het college heeft in december 2017 vernomen dat het door de raad ter beschikking 
gestelde budget onvoldoende zou zijn. Daarop heeft zij in januari 2018 onderzoek ingesteld en de 
raad(scommissie) hierover op 8 februari 2018 ingelicht. 
Zie ook het antwoord bij vraag 17.  



 
39. Ook nu nog ontbreken immers nog stukken die zien op de voorbereiding van de 

bekostigingsovereenkomst. Weliswaar zijn nu een groot aantal concept-versies in het RIS 
beschikbaar, maar waarom bepaalde delen van de tekst veranderden wordt niet altijd duidelijk. Ik 
zou graag alsnog alle stukken omtrent de onderhandelingen en alle correspondentie en 
emailwisseling met Dirkzwager ter beschikking krijgen. 
 
Antwoord: In de brief met kenmerk 18uit15041 van 31 juli gaven wij aan dat de betreffende 19 
documenten die gaan over de totstandkoming van de bekostigingsovereenkomst werden 
ontsloten in het RIS.  
Daarbij zijn alle relevante documenten ontsloten die wij ter beschikking hebben. Bijlagen 8 en 17 
geven inzicht in het ‘waarom’ van de wijzigingen.  
 
In memo 18ini01931 hebben wij nog een toevoeging gedaan bij ons antwoord op vraag 21, en 
verwezen naar de adviesmemo van DirkZwager; bijlage 29.  

 
40. Verder vroeg ik om de vraagstelling die heeft geleid tot het als bijlage 29 ingebrachte “advies” 

over de waarde van delen van de bekostigingsovereenkomst. Met name nu daarin wordt 
gesproken over beperkte kennis van de bekostigingsovereenkomst, een oordeel dat voorlopig is 
en wat op het eerste gezicht aannemelijk blijkt, is dat van belang. Kende de advocaat het hele 
verloop van de onderhandelingen en alle eerdere concepten?  
 
Antwoord: Wij vermoeden dat u verwijst naar bijlage 28. De mailwisseling tussen de heer Van der 
Steen en de heer Molenaar.  
(Bijlage 28 was ten tijde van uw eerste vraagstelling nog benoemd als bijlage 29.)  
 
De vraagstelling die leidde tot dit advies is in diezelfde bijlage te vinden; de mail van de heer Van 
der Steen aan de heer Molenaar; op de tweede pagina.  
Zie ook de huidige bijlage 29, waarin één en ander nader is uitgewerkt.  
 
De 19 bijlagen die zijn ontsloten die betrekking hebben op de voorbereiding van de 
bekostigingsovereenkomst laten zien dat meerdere versies daarvan zijn gezien en 
becommentarieerd door de advocaat.  

 
41. Hoe hoog zijn deze kosten en zijn deze al begrepen in het door de raad vastgestelde budget van 

€ 742.000, zoals op 23 maart 2017 werd vastgesteld? Indien dat niet het geval is, zou ik het 
college willen vragen ten laste van welke begrotingspost die kosten dan zouden worden 
gebracht. 
 
Antwoord: Het (nader) bouwrijp maken van het perceel is onderdeel van de verantwoordelijkheid 
van Achterhoek VO, binnen de aanbesteding. Eventuele kosten die daaruit naar voren komen zijn 
onderdeel van de inschrijving door de aannemer. Voor de gemeente zijn daar verder geen 
(nadere) kosten aan verbonden.  
 

 
 


