
Memo 

Aan: Raadsleden en fractieassistenten 

Cc:  

Van: College van burgemeester en wethouders 

Datum: 3 augustus 2018 

Kenmerk: 18ini01931 

Onderwerp: VMBO (Almende) vragen en antwoorden - deel 2 – alsmede aanvullende informatie 

 
Geachte raadsleden en fractieassistenten, 
 
Een aantal van u heeft diverse vragen gesteld in de aanloop naar een raadsvergadering 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 en door de heer Vanderhoeven in mails van 1 en 2 augustus 2018.  
Deze vragen hebben wij gebundeld.  
 
Een deel van deze vragen hebben wij beantwoord in een eerder memo van 23 juli 2018 (18ini01898). 
De overige vragen hebben wij uitgezet bij Achterhoek VO. Deze vragen willen wij middels dit memo 
beantwoorden.  
 
De nummering die in dit memo wordt gehanteerd, is de nummering zoals gebruikt in de eerdere memo 
(18ini01898). De documenten zijn doorgenummerd, waarbij de nummering van de bijlage van de brief 
van 31 juli 2018 (18uit15041) is gehandhaafd. 
 
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? 
 
Antwoord: In het raadsbesluit van 23 maart 2017 is al uitgegaan van de norm ‘Frisse  
Scholen B’. Dit is dus geen kostenverhogend element. 
 
Het is per definitie lastig om te spreken over kostenverhogende elementen of om deze apart te 
benoemen. De raming in maart 2017 is gebaseerd op normbedragen. De begroting van begin 
2018 is gebaseerd op een (concreet) Programma van Prestaties. Dit zijn twee verschillende 
rekenmethodes. Daarnaast is er in de tussenliggende tijd bouwregelgeving veranderd en zijn 
keuzes gemaakt die specifiek voor de school (techniek- of zorglokalen) of de locatie (deels open 
dak vanwege de houtwal) zijn. Een derde rekenmethode is om te kijken naar de aanbiedingen 
zoals deze zijn gedaan door de inschrijvers. Hierin zijn echter de verschillende 
‘kostenverhogende’ elementen niet apart opgenomen. Ze zijn immers onderdeel van het 
totaalplan en als zodanig niet apart te onderscheiden.  
 
Om de raad toch een indicatie te geven wordt verwezen naar tabel 2 van de notitie 
‘Stichtingkostenraming Almende college’ van Draaijer+partners dd. 12-02-2018 (document 16). 
Deze moet in samenhang worden gelezen met de gezamenlijke onderbouwing kostenraming 
door Draaijer+partners en Hevo dd. 5 maart 2018 (document 19). Deze tabel is hieronder 
versimpeld opgenomen:  
 

Prijsstijgingen en marktwerking € 1.428.450 

Wijzigingen regelgeving (funderingspalen) € 40.000 

Kostenverhogende elementen (deels open dak, binnenwandopeningen) € 325.000 

Duurzaamheid (BENG) € 1.154.340 

Totaal € 2.947.790 



 
 

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

 

Antwoord: De meerkosten van het bouwen volgens de BENG-normen zijn niet precies apart te 

berekenen. Een deel van de duurzaamheidsaspecten die onderdeel zijn van de BENG-normen 

maken ook deel uit van Frisse Scholen B. Draaijer+partners (document 16) en Sweco (document 

30) noemen in hun documenten respectievelijk  € 1.154.340 en € 1.162.100.  

 

14. Welke omvang hebben de besparingen in de exploitatie van Achterhoek VO als gevolg van de te 

bereiken energiebesparende maatregelen? 

 

Antwoord: Deze vraag is niet goed en met zekerheid te beantwoorden. Het bouwen volgens 

Frisse Scholen B en BENG geeft exploitatievoordelen ten opzichte van de huidige gebouwen. 

Geen van de adviseurs kan er echter duidelijkheid over geven hoe groot die voordelen precies 

zijn. Dit komt deels omdat er het onderhoud van de bijbehorende installaties extra kosten op zal 

leveren en deels omdat de voordelen afhangen van externe factoren, zoals toekomstige 

energieprijzen. 

Extra informatie over eerder beantwoorde vragen: 
1. Vraag 1 ziet op de ‘Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Gemeente Oude 

IJsselstreek 2015’. Ter onderbouwing van dit antwoord verwijzen wij graag naar de adviesmemo 

van Dirkzwager van 31 juli 2018 (document 29), waarin is opgenomen dat de raad bevoegd is de 

geldende bekostigingsnorm te overschrijden indien tussen gemeenteraad en schoolbesturen bij 

unanimiteit tot afwijking wordt besloten en de waarborgen van de verordening voor het 

schoolbestuur blijven gewaarborgd. 

 

Het bericht van VNG waar in de eerdere beantwoording naar is verwezen, is bijgevoegd als 

document nummer 31.  

5.  Vraag 5 ziet op het eigendom van het schoolgebouw. In aanvulling op het eerder gegeven 
antwoord verwijzen wij naar de adviesmemo van Dirkzwager van 31 juli 2018 (document 29) 
waarin wordt toegelicht dat het schoolgebouw eigendom is van Achterhoek VO, zolang het als 
school gebruikt wordt. Daarna vervalt het eigendom automatisch aan de gemeente, een 
handeling die middels een notariële akte moet worden bevestigd.  

 
7. In vraag 7 wordt gesproken over het overnemen van de overeenkomst van Achterhoek VO, door 

de gemeente. In het antwoord wordt ingegaan op de renterisico’s. Daarnaast bestaan er ook 
juridische risico’s, omdat de gemeente na het overnemen van de overeenkomst een directe 
relatie met de bouwer en de bouw krijgt. Voor een meer uitvoerige toelichting hierop wordt 
verwezen naar de adviesmemo van Dirkzwager van 31 juli 2018 (document 29). 

 
21. Bij het antwoord op vraag 21 is toegezegd de documenten en adviezen betreffende de 

voorbereiding van de bekostigingsovereenkomst te doen toekomen. Deze zijn op 31 juli 2018 in 
RIS geplaatst (nummer 1 t/m 19). Daarnaast gaat de adviesmemo van Dirkzwager 31 juli 2018 
(document 29) hier uitgebreid op in. 

 
22. Vraag 22 behandelt de afdwingbaarheid van de bekostigingsovereenkomst. In haar mail van 6 juli 

2018 (document 28) geeft Dirkzwager aan dat 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. Dit standpunt wordt 
nader onderbouwd in door Dirkzwager in de adviesmemo van 31 juli 2018 (document 29).  

 
Nieuwe vragen:  
29.  In het tijdspad dat bij de brief van ze brief als bijlage 1 is gevoegd. Hierin staat dat op 21 

september 2016 het raadsbesluit is genomen om € 300.000 ter beschikking te stellen. Er is 
echter op die datum geen raadsvergadering geweest. Kunt u nagaan of de genoemde datum 
klopt en zo niet, op welke datum dit besluit dan wel genomen is, en waar de stukken 
(raadsbesluit, vergaderverslag) met betrekking tot dit punt te vinden zijn? 



 
 Antwoord: Er is geen sprake van een formeel raadsbesluit. Tijdens een bijeenkomst op het 

gemeentehuis zijn er kaders meegegeven aan het college, voorafgaand aan de 
onderhandelingen met Achterhoek VO.  

 
 Zoals u kunt teruglezen in de paragraaf ‘Aanleiding’ van  het raadsbesluit van 23 maart 2017 

(17rvs0022, document 3) hebben de wethouders Van de Wardt, Kuster en Sluiter op 21 
september 2016 in 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,- 
exploitatiebijdrage per jaar, door de gemeente gedurende 40 jaar te voldoen aan Achterhoek VO. 
Met deze financiële uitgangspunten is het college in onderhandeling getreden met Achterhoek 
VO. De uitkomst van deze onderhandelingen is neergelegd in het onderhandelingsresultaat, dat 
als bijlage bij het raadsbesluit van 23 maart 2017 is gevoegd. 

 
30.  Bij document 18, de mail van de heer Louwsma aan mevrouw Duijnstee, lijkt een bijlage te zijn 

weggevallen; in de mail wordt melding gemaakt van het meezenden van het technisch PvP, dat 
ontbreekt echter in het document in het RIS. Kan deze bijlage ook toegevoegd kan worden? 

 
 Antwoord: Het document is ons destijds wel ter beschikking gesteld in die zin dat het voor ons 

technisch mogelijk was dit middels wetransfer te downloaden. Het document is echter niet 
gedownload, danwel niet opgeslagen in onze geautomatiseerde systemen en derhalve niet 
beschikbaar. Het college is van mening dat de gemeente, met het opvragen en beoordelen van 
dit document, zich inhoudelijk met de aanbesteding zou gaan bemoeien en derhalve op de stoel 
van Achterhoek VO zou zijn gaan zitten. 

 
Herberekening kosten zomer 2018: 
Het college heeft aan Achterhoek VO gevraagd om een onderbouwing van de extra kosten. Hierover 
heeft u hierboven antwoord gekregen. Daarnaast heeft het college gemeend ook zelf een nieuwe 
kostprijsbegroting te moeten laten maken, teneinde inzicht te krijgen in de realiteit van het huidige 
budget. Het college heeft Sweco gevraagd om hiervoor een nieuwe begroting te maken, met 
gebruikmaking van de meest recente gegevens van juli 2018 (document 30). Op basis van deze 
begroting zou nieuwbouw van een school (Frisse Scholen B, niveau basis, BENG) ten minste € 
12.050.900 kosten, maar op basis van marktwerking oplopend tot € 13.091.300. Hierbij is geen 
rekening gehouden met kostenverhogende schoolspecifieke eisen, zoals techniek- en zorglokalen of 
lokatiespecifieke eisen zoals het deels open dak en de extra binnenwandopeningen die nodig zijn 
vanwege de naastliggende houtwal.  
 
Documenten, aanvullend op bijlage 1 bij de brief van 30 juli 2018 (18uit15041): 
 
29. Advies Dirkzwager - memo bekostigingsovereenkomst - 30-07-2018 
30. Notitie Sweco -begroting bouwkosten Almende augustus 2018 
31. Advies VNG - verhogen van normbedragen onderwijshuisvesting 


