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Aan: Raadsleden en fractieassistenten
Cc:
Van: College van burgemeester en wethouders
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Kenmerk: 18ini01898
Onderwerp: VMBO (Almende) – vragen en antwoorden

Geachte raadsleden en fractieassistenten,

U heeft diverse vragen gesteld in de aanloop naar een raadsdiscussie over de nieuwbouw van een 
VMBO-school in Silvolde. Deze vragen zijn schriftelijk gesteld aan het college door de heer De Lange 
in zijn mails van 11 en 16 juli 2018 en mondeling in de vergadering van de raadscommissies MO en 
AFE op 12 juli 2018. Ook zijn er aanvullende vragen door de heer Menke gesteld in zijn mail van 18 
juli 2018. Deze vragen hebben wij gebundeld en willen wij in dit memo beantwoorden.

Voordat we dat doen schetsen we nog eens de context van de besluitvorming. Wij hebben daarin 
samen een maatschappelijke opdracht voor onze gemeente en de inwoners. Door in te stemmen met 
de aanvullende financiering brengen we iets wezenlijks tot stand in de samenleving en investeren we 
in de toekomst van onze gemeente als aantrekkelijke vestigingsplaats voor inwoners om te wonen en 
voor bedrijven om te vestigen. Goed en breed onderwijs, zodat de jeugd perspectief geboden wordt en 
zodat ons bedrijfsleven straks goed personeel heeft. Gericht op een maatschappij waarin iedereen 
mee kan doen. Die investeringsvraag ligt voor, ter besluitvorming aan ons als gemeente.

1. Vraag: Onze raad heeft de “Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Oude 
IJsselstreek 2015” vastgesteld, die is te beschouwen als algemeen verbindende materiële 
wetgeving. In die verordening is invulling gegeven aan de in art.76m van de Wet op het Voortgezet 
Onderwijs aan de gemeenteraad toegekende bevoegdheid. Het voorgestelde besluit is strijdig met 
de inhoud van de verordening en de in de bijlagen daarbij vervatte bekostigingsnormen. Bij mijn 
weten is de verordening nog steeds geldend en zijn de bekostigingsnormen, behoudens 
indexering, niet gewijzigd. Het voorliggende raadsvoorstel is strijdig met de verordening. Hoe 
meent u desondanks dat de raad, zonder deze verordening te wijzigen of in te trekken, met het 
voorstel zou kunnen instemmen? 

De in de verordening genoemde bekostigingsnormen zijn niet meer actueel en behoeven 
aanpassing. De raad heeft door  het (met algemene stemmen) genomen besluit op 23 maart 2017 
om al € 337.250 euro beschikbaar te stellen, al afgeweken van deze verordening. De verordening 
dient nog door de raad te worden geactualiseerd.

Overigens heeft de VNG laten weten dat de door haar gehanteerde normen, die de basis vormen 
voor de verordening van Oude IJsselstreek, met 40% verhoogd zal worden. Volgens een bericht 
van de VNG (29 maart 2018) verwerkt zij per 2019 deze correctie in de modelverordening 
Voorzieningen huisvesting onderwijs. VNG constateert dat de indexreeksen van het CBS de 
werkelijke prijsontwikkeling niet goed heeft gevolgd. De aanpassing van de normbedragen betreft 
enerzijds aanpassing aan gestegen kosten en anderzijds gaat het om de vertaling van nieuw 
beleid over o.a. duurzaamheid.

2. Vraag: Wat is het huidige bekostigingsplafond dat het college op grond van art 76d van de Wet op 
het Voortgezet Onderwijs jaarlijks moet vaststellen?

zie antwoord vraag 1.



3. Vraag: Wethouder Van de Wardt heeft tijdens de laatstelijk gehouden presidiumvergadering 
verklaard dat Achterhoek VO, indien zij niet het gehele gewenste bedrag van 13 miljoen euro aan 
bekostiging verkrijgt, te kennen heeft gegeven dat zij van nieuwbouw in onze gemeente zal afzien 
en voor de betreffende capaciteit in Doetinchem zal gaan bouwen. Hoe is de wethouder tot die 
verklaring gekomen? Hoe verklaart de wethouder dat daarvan niets blijkt uit de aan mij ter inzage 
gegeven documenten?

Deze uitspraak van de wethouder is gebaseerd op gesprekken die hij eerder heeft gevoerd met 
Achterhoek VO. De basis van deze uitspraken door Achterhoek VO is de door hen vastgestelde 
strategische visie ten aanzien van vestigingsplaatsen en bekostiging van het voortgezet onderwijs 
in de Achterhoek.

4. Vraag: Hoe hoog is de huidige bijdrage van het Rijk voor onderwijs? Past een exploitatiebijdrage 
van € 413.000 daar wel binnen? En wat doen de budgetten de komende 40 jaar, wanneer het 
leerlingenaantal daalt? Oftewel: kunnen wij dit financieren vanuit de daartoe bedoelde gelden 
vanuit het rijk of komt het elders uit de begroting? 

In de ‘Algemene uitkering, meicirculaire 2018’ is opgenomen dat wij ca. € 1.000.000 ontvangen 
voor onderwijs VO, gebaseerd op ca. 2300 leerlingen. Dit bedrag zal in de toekomst dalen, 
wanneer het aantal leerlingen afneemt. Hoe veel het bedrag over 40 jaar is, is op dit moment niet 
te voorspellen. Maar zoals het er nu naar uitziet is het ruim voldoende om het gevraagde bedrag te  
kunnen uitgeven. Van belang is dat het hier gaat om een algemene uitkering. Deze kan vrij 
besteed worden.

5. Vraag: Hoe is eigendom en gebruik van het schoolgebouw contractueel geregeld? 

Gedurende het gebruik als school is het gebouw eigendom van Achterhoek VO. Het gebruik is 
geregeld in de bekostigingsovereenkomst van 15 september 2017. Wanneer het gebouw blijvend 
niet meer als school wordt gebruikt valt het eigendom op grond van artikel 76u Wet op het 
voortgezet onderwijs automatisch naar de gemeente. Om deze overdracht te bevestigen moet 
mettertijd wel een notariële akte worden opgemaakt.    

6. Vraag: Er is gekozen om de Achterhoek VO de financiering te laten regelen en de gemeente de 
kosten hiervan te laten dragen middels een exploitatiebijdrage. Waarom is voor deze ‘cosmetische 
oplossing’ gekozen?

Dit is een politieke keuze geweest. Er is gekozen om de leningenportefeuille niet verder te 
verhogen, maar de financiering onder te brengen bij de jaarlijkse exploitatielasten. Door in te 
stemmen met het voorstel op 23 maart 2017 is de raad hiermee akkoord gegaan.

7. Vraag: Kan de ‘cosmetische oplossing’ ongedaan gemaakt worden door de overeenkomst van 
Achterhoek VO over te nemen? En zijn de voor- en nadelen daarvan? En kan doorgerekend 
worden wat dat financieel betekent voor bijvoorbeeld de exploitatielast en de leningenportefeuille?

Achterhoek VO kan voor een periode van 40 jaar lenen tegen 1,8% rente. Wanneer de gemeente 
de financiering zou overnemen kan dit tegen 1,07 voor 10 jaar, of voor 1,49% voor 25 jaar. Dit zijn 
voor de gemeente maximale leningstermijnen. Door de overeenkomst bij Achterhoek VO neer te 
leggen voorkomen wij renterisico’s waar wij als gemeente de lasten voor moeten gaan dragen.

8. Vraag: Is er gekeken naar mogelijkheden van co-financiering?

Ja, er is gesproken met de provincie in het kader van Steengoed Benutten. In deze gesprekken is 
gekeken naar verschillende locaties in de gemeente en ook naar de nieuwbouw VMBO in Silvolde.  
De provincie heeft daarbij aangegeven dat zij de nieuwbouw niet vindt passen binnen Steengoed 
Benutten. 

9. Vraag: De raad heeft budget ter beschikking gesteld om een sober schoolgebouw te realiseren. In 
het Programma van Prestaties is uitgegaan van ‘Frisse Scholen B’ en bouwen volgens de BENG-
normen. Dit is niet per definitie ‘sober’. Wie heeft besloten tot het ‘opplussen’ naar Frisse Scholen 
B en BENG? Waarom is dat besluit genomen en waarom is de raad niet op dat moment 



geïnformeerd? 

Tijdens de gesprekken om te komen tot afspraken tussen Achterhoek VO en de gemeente over de 
realisatie van het nieuwe schoolgebouw is geconstateerd dat vanaf 2020 de BENG-norm verplicht 
is voor nieuwe schoolgebouwen. Aangezien de oplevering van het gebouw is voorzien in 2020 
geldt deze norm dan al. Het college vindt het verstandig dat we een modern gebouw opleveren, 
dat voldoet aan de wettelijke eisen. De raad is in de besloten commissie van 8 februari 2017 aan 
de hand van een presentatie geïnformeerd over de stijging van de kosten en de samenhang met 
BENG. Het zou vreemd zijn om in 2020 een gebouw te openen dat niet voldoet aan de dan 
geldende normen.

Het is onjuist dat er na het raadsbesluit van 23 maart 2017 sprake is van opplussen naar Frisse 
Scholen B. In het raadsvoorstel staat onder argument 1.2 reeds genoemd dat uitgegaan wordt van 
deze norm.

10. De raad heeft een budget van € 10.000.000 ter beschikking gesteld. Inmiddels is gebleken dat het 
gebouw € 13.000.000 zou moeten kosten. Genoemd voor deze prijsoverschrijding zijn drie 
elementen: opplussen naar de norm ‘Frisse Scholen B’, bouwen volgens BENG-normen en de 
algemene bouwkostenstijging. Zijn er nog meer elementen die hebben gezorgd voor deze 
prijsstijging? En welk element heeft welk deel van de prijsstijging veroorzaakt?

Deze vraag is uitgezet bij Achterhoek VO.

11.Vraag: Door wie en wanneer is het besluit om volgens de BENG-normen te gaan bouwen genomen 
en hoe?

Het bouwen volgens BENG-normen is onderdeel van het Programma van Prestaties. Dat is 
onderdeel van de aanbestedingsprocedure en als zodanig een besluit van Achterhoek VO. Vanuit 
de duurzaamheidsopgave die Nederland heeft en ook als zodanig is erkend door de 
gemeenteraad begrijpen wij deze keuze. U heeft bij de Voorjaarsnota raadsbreed aangegeven dat 
duurzaamheid een belangrijk speerpunt is. Het zou dan vreemd zijn om in 2020 een gebouw te 
openen dat niet voldoet aan de dan geldende normen. Zie ook antwoord vraag 9.
 

12.Is dit besluit schriftelijk vastgelegd? Zijn er gespreksverslagen, ambtelijke of externe adviezen of 
andere documenten, zoals correspondentie tussen de betrokkenen bij het besluit bij de gemeente 
of Achterhoek VO beschikbaar. Indien dit zo is, wordt verzocht deze documenten in het RIS te 
doen plaatsen.

Er is geen sprake van een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Er is ook geen 
besluit genomen vanuit de gemeente omtrent het bouwen volgens BENG. Een dergelijk besluit valt  
binnen de aanbesteding en is dus aan Achterhoek VO. Toen het college eind 2017 werd 
geïnformeerd dat de kosten hoger uit zouden vallen heeft zij gevraagd waarom dat is. Achterhoek 
VO heeft toen aangegeven dat dit kwam door een algemene bouwkostenstijging en een 
toepassing van de  BENG-normen. Het college heeft aangegeven dat de hieruit voortvloeiende 
vraag om extra budget niet aan haar is, maar aan de raad en heeft deze vervolgens tijdens de 
raadscommissie van 8 februari 2018 geïnformeerd.  

13.Wat is de exacte budgettaire consequentie van dit besluit?

Deze vraag is uitgezet bij Achterhoek VO.  

14.Welke omvang hebben de besparingen in de exploitatie van Achterhoek VO als gevolg van de te 
bereiken energiebesparende maatregelen?

Deze vraag is uitgezet bij Achterhoek VO.

15.Was het voornemen van Achterhoek VO om volgens de BENG-normen te bouwen al bij het college 
bekend op 23 maart 2017 of  op 15 september 2017? Zo nee, wanneer dan wel?

Nee. Bij het opstellen van het Programma van Prestaties in de periode na 15 september 2017 is dit  



aan de orde gekomen. 

16.Wat maakt het dat er ten tijde van het opstellen van het raadsvoorstel dat heeft geleid tot het 
raadsbesluit van 23 maart 2017 geen rekening gehouden met de BENG-normen?

Op dat moment was de discussie nog niet actueel. Gekozen is voor een proces waarin de raad 
eerst op basis van een globaal plan en een globale begroting een budget beschikbaar stelt en 
Achterhoek VO daarna een aanbesteding start. Onderdeel van die aanbesteding is het opstellen 
van een Programma van Prestaties. Tijdens het opstellen daarvan worden de eisen waaraan een 
gebouw moet voldoen dieper onderzocht. Gelet op de speerpunten genoemd in de Voorjaarsnota 
en dat BENG in 2020 de norm is, zou het vreemd zijn om dan een gebouw te openen dat niet aan 
die norm voldoet.

17.Waarom heeft het college de raad, mede gezien het bij de raad liggende budgetrecht, voorafgaand 
aan het kennelijk genomen besluit, niet actief geïnformeerd over de majeure wijziging in het 
bouwplan door toepassing van de BENG-normen en de financiële consequenties van meer dan 1 
miljoen euro?

Het opstellen van het bouwplan en eventuele wijzigingen daarop zijn elementen van de 
aanbesteding. De aanbesteding wordt gedaan door Achterhoek VO. De gemeente Oude 
IJsselstreek is geen onderdeel van deze aanbesteding en heeft hier dan ook niets over te zeggen. 
Toen duidelijk was dat hier financiële consequenties uit voort vloeiden (december 2017) is door het  
college onderzocht waar dit vandaan kwam en wat dit betekende (januari 2018). Daarna is de 
raadscommissie op 8 februari 2018 geïnformeerd.

18.Naast de hierboven aangehaalde zin, waar toepassing van de BENG-normen zonder toelichting als 
vaststaand feit werd gepresenteerd, is de raad niet bij dit onderdeel betrokken. Waarom is de raad 
zo summier geïnformeerd over de wijziging van het bouwplan door toepassing van de BENG-
normen en de financiële consequenties daarvan? 

Zie het antwoord op vraag 17. 

19.Ziet het college enige reden om informatie en stukken die zien op toepassing van de BENG-
normen en de financiële consequenties daarvan als vertrouwelijk te bestempelen en, zo ja, wat zijn 
die redenen?

Achterhoek VO gaat over de aanbesteding. De documenten die wij hebben ontvangen, hebben wij 
van Achterhoek VO ontvangen onder de restrictie deze vertrouwelijk te behandelen, ten einde 
geen schade toe te brengen aan het aanbestedingsproces. Omdat de gemeente geen onderdeel is  
van de aanbestedingsprocedure, kunnen wij geen zelfstandige afweging maken over de juridische 
noodzaak tot vertrouwelijkheid. 

20.Hoe is de regeling rondom de verdeling van de risico’s van de stijging van de bouwkosten en die 
van stijging van de rente tot stand gekomen? Graag documenteren met notities, 
gespreksverslagen en correspondentie en deze in het RIS plaatsen.

In bestuurlijke overleggen is uiteindelijk bepaald dat Achterhoek VO 10% en de gemeente 90% 
bijdraagt aan de investering. Dit wordt in een nieuwe overeenkomst vastgelegd.

21.Heeft het college ambtelijk of extern advies gehad m.b.t. de tekst en inhoud van de 
bekostigingsovereenkomst? Zo ja, wat was de exacte inhoud van die adviezen?

Het opstellen van de bekostigingsovereenkomst is begeleid door Dirkzwager. Deze overeenkomst 
is gebaseerd op het onderhandelingsresultaat dat als bijlage bij het raadsbesluit van 23 maart 
2017 is gevoegd. Het sluiten van de bekostigingsovereenkomst is zaak van het college en de 
juridische bijstand over deze overeenkomst staat niet er discussie. Betreffende adviezen en 
documenten worden opgezocht en later ter beschikking gesteld.  

22.Welke rechten kan de gemeente wel doen gelden bij een stijging van de bouwkosten, zoals de 
thans aan de orde zijnde stijging van grofweg 3 miljoen euro, waarvan meer dan 1 miljoen m.b.t. 



nieuwe onderdelen, zoals het bouwen volgens de BENG-norm?

Uit het advies van Dirkzwager van 6 juli 2018 blijkt dat de meerkosten zijn af te dwingen indien 
Achterhoek VO de school besluit te bouwen, maar tevens dat de bekostigingsovereenkomst 
onvoldoende mogelijkheden biedt om het bouwen van een school an sich af te dwingen.

23.Was het voor het college op 23 maart 2017 of 15 september 2017 duidelijk dat Achterhoek VO niet 
aan de afspraak te houden was om voor het al eenmaal door de gemeenteraad opgehoogde 
vastgestelde budget de school ook te bouwen? Zo nee, wanneer was dat dan wel duidelijk?

Dat is door Dirkzwager in januari 2018 al genoemd en nog eens bevestigd met  het advies van 
Dirkzwager van 6 juli 2018. 

24.Waarom is de raad daarover niet helder en duidelijk geïnformeerd en werd de raad in de 
veronderstelling gehouden dat er, na uitgebreide consultatie met Achterhoek VO, op 23 maart 2017 
definitief een budget was vastgesteld dat voldoende was voor de bouw van een goede, moderne 
VMBO-school en het risico voor overschrijding van dat budget door de bekostigingsovereenkomst 
en de daarin vervatte risicoverdeling was afgedekt?

De raad is geïnformeerd op het moment dat het college dit wist. Het college was, samen met 
Achterhoek VO, in de veronderstelling dat het vastgestelde budget voldoende was. Inmiddels is 
gebleken dat er sprake is van een exceptionele situatie in de bouwwereld, waarbij het eerste 
kwartaal van 2018 een stijging in bouwprijzen van 11% laat zien en VNG aangeeft dat de door haar  
eerder gehanteerde normen met 40% opgeplust moeten worden. Het college ziet dit als 
‘bijzondere onvoorziene omstandigheden, waarbij naar alle redelijkheid en billijkheid 
instandhouding van deze overeenkomst niet verlangd kan worden’, zoals bedoeld in artikel 12 lid d  
van de bekostigingsovereenkomst. Dit laatste is in de commissievergadering van 8 februari 2018 
ook al zo verwoord.

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.

Achterhoek VO heeft u in een eerdere raadsbijeenkomst verteld hun strategische visie ten aanzien  
van vestigingsplaatsen. Daarin heeft zij een keuze gemaakt voor spreidingen de Achterhoek met 
een vestiging in de gemeente Oude IJsselstreek. Achterhoek VO geeft met huisvesting centraal in 
Silvolde de meeste garanties voor de toekomst met behoud van zo veel mogelijk leerlijnen en 
kwaliteit van onderwijs. Het schoolbestuur gaat over deze keuzes; de gemeente faciliteert daarin 
door adequate schoolgebouwen beschikbaar te stellen. Het raadsvoorstel gaat daarover.

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.

Zie het antwoord op vraag 8. Voor de vrijkomende locaties heeft nog geen besluitvorming 
plaatsgevonden en deze vraag ziet niet op de voorliggende vraag over het beschikbaar stellen van  
extra middelen ter hoogte van € 75.000 in het verlengde van het raadsbesluit van 23 maart 2017. 



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.

Deze vraag ziet niet op de voorliggende vraag over het beschikbaar stellen van extra middelen ter 
hoogte van € 75.000 in het verlengde van het raadsbesluit van 23 maart 2017. Deze vraag stelt het  
eerder genomen besluit van de raad ter discussie en valt daarmee buiten de opdracht die de raad 
het college heeft meegegeven. Bovendien zijn er onderwijskundige overwegingen en exploitatie 
technische redenen door Achterhoek VO aangegeven om te komen tot nieuwbouw, zodat daarmee  
zo veel mogelijk onderwijsmiddelen overblijven voor de inhoud van het onderwijs.

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.

Zie hiervoor de antwoorden bij de vragen 6 en 7.


