
Raadsvoorstel (18int00428) 
 
Datum raadsvergadering :    

 
 

 
Onderwerp  : Aanpassing uitgangspunten nieuwbouw VMBO (Almende). 
 
 
Voorgestelde beslissing: 

1. Het plafond voor de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de nieuwbouw  
VMBO (Almende) te verhogen naar circa € 412.843,=. 

 
Aanleiding 
Gemeente Oude IJsselstreek en Achterhoek VO zijn voornemens om een vervangende locatie voor VMBO (Almende 
College) te realiseren in Silvolde. 
 
Het Almende College is enige jaren geleden in overleg getreden met de gemeente om te spreken over de toekomst in 
relatie tot de veranderingen op onderwijsgebied en de demografische ontwikkelingen. In een brede raadsbijeenkomst 
op 1 december 2014 heeft Almende haar toekomst geschetst aan de gemeente en maatschappelijke partners. 
 

Almende College krijgt te maken met stevige daling van leerlingen (van 2351 op 01-12-2014, tot ca. 1700 in 2025 en 
ca. 1550 in 2030). Een dalend leerlingenaantal betekent dalende inkomsten, die versterkt wordt door de versobering 
van rijksuitkeringen en het opdrogen van additionele financiering. Tegelijk heeft Almende College te maken met een 
stijging in lasten door onder andere leegstand van bestaande gebouwen en vergrijzing van het personeel. Het is op dit 
moment al zo dat de uitgaven en financiële verplichtingen voor het Almende College al enkele jaren hoger zijn dan de 
inkomsten, dat zal in de toekomst erger worden. 
 
Het is dan ook noodzakelijk om stevig in te grijpen. Achterhoek VO en Almende College willen daarbij de VMBO-
locaties Wesenthorst en Bluemers samenbrengen op één plek, om voortgezet onderwijs voor de toekomst in Oude 
IJsselstreek te behouden en te versterken. Het werken vanuit één locatie biedt een aantal voordelen:  
- er doelmatiger leerlingengroepen kunnen worden gerealiseerd waardoor formatieve inzet efficiënter kan; 
- een geringere personele overhead nodig is (aansturende en ondersteunende functies); 
- de materiële kosten substantieel lager worden (o.m. energieverbruik, duur onderhoud aan oude gebouwen e.d.). 
- een breed aanbod vwo, havo, mavo- en beroepsonderwijs kan blijven bestaan op lokaal en regionaal niveau. 
  
Het is voor de gemeente Oude IJsselstreek van belang dat het Almende College optimaal tot zijn recht komt. Zij speelt 
immers een belangrijke rol in het netwerk van (basis)onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners, zoals 
kinderopvang en consultatiebureau (LEA). Daarnaast is zij een belangrijke factor in het Economisch Ecosysteem van 
onze gemeente. Zo is er samenwerking met CIVON, het DRU IP, AT-techniekopleidingen en Bouw Mensen 
(Opleidingsbedrijf voor de bouw). Door het toekomstbestendig maken en bovendien het behoud van het VMBO-
onderwijs in onze gemeente investeren we in de toekomst van onze kinderen, de leefbaarheid van onze gemeente en 
de versterking van de arbeidsmarkt. 
 
Naar aanleiding hiervan is tijdens een raadsrotonde op 5 maart 2015 verder met de gemeenteraad van gedachten 
gewisseld over nut en noodzaak om te investeren in het VMBO-onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek. De 
gemeenteraad heeft aan de portefeuillehouder en het Almende College meegegeven wat belangrijk voor hem is om 
tot besluitvorming te komen. 
 
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. Dit is op 3 maart 2016 aan de 
gemeenteraad gepresenteerd. In de loop van dit proces is duidelijk geworden dat nieuwbouw in Silvolde de beste 
optie was. Daarover is met de raad gesproken op 6 juni en 15 juni 2016. De raad heeft toen unaniem uitgesproken te 
willen komen tot nieuwbouw nabij het Isala College in Silvolde. Op 21 september 2016 hebben de wethouders Van de 
Wardt, Kuster en Sluiter in een informele setting gesproken met een afvaardiging van de gemeenteraad, vanuit de 
commissies MO en FL. In dit gesprek zijn de financiële uitgangspunten bepaald die leidend waren voor het 
onderhandelingsproces met Achterhoek VO voor nieuwbouw van VMBO. Deze financiële uitgangspunten behelsden 
onder meer een plafond van € 300.000,- 
 
Daarna werd duidelijk dat de door de raad ter beschikking gestelde exploitatiebijdrage onvoldoende zou zijn om 
nieuwbouw te realiseren. Om die reden heeft de 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 
de raad besloten om in de begroting 2018-2022 een bedrag van € 742.000 opnemen als incidentele 
lasten. 
 



In december 2017 meldde Achterhoek VO dat de prijzen in de bouw dusdanig tegenvallen, dat de gemaakte 
afspraken niet houdbaar zijn. Het college heeft hier in januari 2018 onderzoek naar laten verrichten en heeft 
vervolgens de raad hierover geïnformeerd in februari 2018. In het belang van de voortgang van het proces en uit zorg 
voor een nieuwe stijging van kosten is besloten verder te gaan met de aanbesteding. Op 6 juli 2018 is een voorlopige 
gunning uitgedaan. Hiertegen zijn geen bezwaren ingediend en de voorlopige gunning zal eind augustus definitief 
gemaakt worden. Dit leidt tot een verzoek aan de gemeenteraad voor aanvullend budget. 
 
Op 12 juli 2018 is hierover gesproken tijdens een gecombineerde vergadering van de raadscommissies MO en AFE. 
Vooruitlopend hierop is een aantal documenten (vertrouwelijk) ter inzage gelegd bij de griffie.  
 
Tijdens de raadscommissie op 12 juli is het college gevraagd extra informatie aan te leveren, vragen te beantwoorden 
en een nieuw/aanvullend raadsvoorstel voor te bereiden.  Het college heeft de raad nader geïnformeerd middels 
diverse memo’s en brieven (18ini01897 / 18ini01898 / 18uit15041 / 18ini01931). Daarnaast zijn diverse documenten 
ter beschikking gesteld.  
 
Wat wordt met beslissing bereikt 

• Het college kan afspraken maken met Achterhoek VO/ Almende College over het beschikbaar stellen van de 
exploitatievergoeding, en de voorwaarden waaronder. 

• Achterhoek VO kan doorgaan met de aanbestedingsprocedure en een nieuw VMBO-schoolgebouw 
realiseren. 

 
Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1.1 Het ter beschikking gestelde budget is te laag, gelet op de huidige marktomstandigheden. 
Uit onderzoek van Sweco van juli 2018 blijkt dat het budget voor een nieuw schoolgebouw in de huidige 
marktsituatie ongeveer € 13.000.000 zou moeten zijn. Dit is nader onderbouwd in memo 18ini01931. 
 

1.2 Dat het budget onvoldoende is, komt deels door factoren die buiten de invloedssfeer van Achterhoek VO en 
de gemeente liggen. 
Door de huidige economische ontwikkelingen stijgen de prijzen in de bouw op dit moment disproportioneel. Bij 
schoolgebouwen geldt dit nog sterker. 
 

1.3 Dat het budget onvoldoende is, komt deels door het besluit te bouwen volgens de BENG-normen. 
Per 2020 wordt het verplicht om te bouwen volgens de BENG-normen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). 
Achterhoek VO heeft besloten om daar op vooruit te lopen en de nieuwbouw ook volgens deze normen te 
bouwen. Dit levert milieuwinst op en zou de exploitatiekosten op langere termijn moeten verlagen. 
 

1.4 De kostenstijging is te groot voor Achterhoek VO om zelf te dragen.  
De bijdrage die Achterhoek VO doet stijgt wel van 8% naar 10%.  
Achterhoek VO heeft aangegeven dat zij niet in staat is de gehele kostenstijging zelf te dragen. Dit komt 
omdat de bijdrage van Achterhoek VO door regelgeving wordt beperkt (zoals de Accountant), maar vooral 
omdat dit te veel ten koste zou gaan van het onderwijs omdat geld wordt ingezet voor stenen in plaats van 
formatie.  
 
Daarbij speelt mee dat zij in haar huidige exploitatie al een aantal jaar tekorten heeft, welke zij middels 
onttrekking aan de reserves heeft moeten opvangen.  
 

1.5 Het is niet mogelijk om af te dwingen dat de school wordt gebouwd met extra kosten. 
In de bekostigingsovereenkomst van 5 oktober 2017 (17int00512) is vastgelegd dat het risico voor 
bouwkostenstijging bij Achterhoek VO ligt. De bedoeling van de gemeente en Achterhoek VO bij dit beding is 
geweest om extra kosten die ontstaan ná definitieve gunning niet ten laste van de gemeente te laten komen. 
Het is niet in lijn met deze partijbedoeling om de onvoorziene omstandigheid van een zo snelle en sterke 
kostenstijging vóór de definitieve gunning volledig ten laste van Achterhoek VO te leggen. Op basis van de 
overeenkomst is het niet afdwingbaar dat al deze kosten bij het Almende College komen te liggen.  
Evenmin is het op grond van de overeenkomst afdwingbaar dat er een school gebouwd moet worden.  
 

1.6 Achterhoek VO heeft aangeboden meer bij te dragen aan de stichtingskosten.  
De raad heeft op 23 maart 2017 (17rvs0022) ingestemd met het onderhandelingsresultaat, waarin Achterhoek 
VO 8% van de stichtingskosten voor haar rekening neemt. Dit is vervolgens vastgelegd in een 
bekostigingsovereenkomst op 5 oktober 2017 (17int00512). Achterhoek VO heeft aangegeven haar bijdrage 
te willen verhogen naar 10% van de stichtingskosten. Verwezen wordt hierbij naar de brief van Achterhoek 
VO van 29 juni 2018 (document 24). 
 

1.7 De aanbesteding is in volle gang. 
De opdracht is voorlopig gegund op 6 juli 2018. Achterhoek VO heeft aangegeven dat het voor de voortgang 
van haar proces noodzakelijk is om definitief te gunnen vóór 31 augustus 2018. 
 



1.8 Beide partijen willen dit project tot een succes maken. 
Het college en Achterhoek VO onderkennen beiden het belang om te komen tot een nieuwe VMBO-school. 
Dit gezamenlijke doel zorgt voor gedeelde uitdagingen. Beide partijen zoeken actief naar mogelijkheden en 
oplossingen. 
 

 
Kanttekeningen 
a. De ontwikkelingen leiden tot een aanvullende vraag aan de gemeenteraad. Dat past niet bij de afspraken die 

eerder met de gemeenteraad gemaakt zijn. Op basis van de gesprekken en verzamelde informatie lijkt er echter 
geen andere route mogelijk. 
 

b. Een besluit van de raad om extra middelen beschikbaar te stellen legt een claim op de begroting 2019 en verder. 
Dat betekent dat er keuzes moeten worden gemaakt, waar het geld aan uit te geven. We schatten in dat het 
accres in 2019 aanvullende ruimte biedt voor de begroting, waardoor we dit kunnen opvangen. 

 
 

Kosten, baten, dekking 
 
De uitgangspunten voor de verdeling van kosten: 
• Gemeente Oude IJsselstreek draagt 90% bij aan de investering (dit was eerst 92%). 
• Achterhoek VO draagt 10% bij aan de investering (dit was eerst 8%). 
• Achterhoek VO gaat de lening aan, gemeente Oude IJsselstreek draagt voor 90% bij in de jaarlijkse lasten. 
• Eventuele verdere prijsstijgingen of rentewijzigingen (na definitieve gunning) zijn volledig voor rekening en risico 

van Achterhoek VO. 
Deze uitgangspunten moeten worden vastgelegd in een nieuwe of aangepaste bekostigingsovereenkomst. 
 

  
Raadsbesluit  
23 maart 2017 

Nieuw voorstel  
(inclusief BENG) 

Looptijd 40 40 

Rente 2,05% 1,80% 

      

Totale bouwsom               9.940.500               13.000.000  

Bijdrage Achterhoek VO 8%                  795.240                

Bijdrage Achterhoek VO 10%  1.300.000 

Door gemeente te betalen               9.145.260               11.700.000  

Annuïteit                   337.250                   412.843  

      

Verschil in exploitatiebijdrage   
                 

             -75.593,00  

 
Bij het opstellen van, en besluiten over, de begroting 2019 zal deze aanvullende dekking worden verwerkt. 
 
Uitvoering 
 
• Ter besluitvorming voorleggen aan de raad op 23 augustus 2018. 
• Indien de raad akkoord gaat, moet een nieuwe of aangepaste bekostigingsovereenkomst worden gesloten met 

Achterhoek VO. 
 
 
 
  



Burgemeester en wethouders, 
 
 
 
M.J.F. Verstappen   O.E.T. van Dijk 
Secretaris    Burgemeester 
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