
AMENDEMENT AANPASSING UITGANGSPUNTEN NIEUWBOUW VMBO (ALMENDE)

AMENDEMENT OP GROND VAN ART. 28 REGLEMENT VAN ORDE.

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 30 augustus 2018, sprekende over 

“Aanpassing uitgangspunten nieuwbouw VMBO (Almende)” 

OVERWEGENDE:

a) Dat de gemeenteraad groot belang hecht aan goed middelbaar onderwijs in Oude IJsselstreek, met 

name ook op VMBO-niveau en daartoe een toereikend budget ter beschikking heeft gesteld en dit 

reeds eenmaal aanzienlijk heeft verhoogd, vanwege stijging van de prijzen van arbeid en materialen;
b) Dat de gemeenteraad elke investering, zeker van deze omvang, zal hebben te bezien in de verhouding 

tot andere onvermijdelijke, noodzakelijke of wenselijke investeringen, zoals bijvoorbeeld die t.a.v. de 

huisvesting van het basisonderwijs, investeringen in duurzaamheid en de circulaire economie of de 

zorgtaken die voor de verantwoordelijkheid van de gemeente komen;
c) Dat het beschikbare budget op jaarbasis oorspronkelijk op € 270.000,= tot € 300.000,= werd bepaald;
d) Dat de raad, op basis van door het schoolbestuur gepresenteerde alternatieven, op 21 SEPTEMBER 

2016 het budget, op jaarbasis, op € 300.000,= heeft bepaald, waaromtrent het schoolbestuur en de 

wethouder verklaarden dat met dat budget een goede, moderne en energiezuinige school kon worden 

gebouwd, met een bouwsom van ongeveer € 9.000.000,=;
e) Dat de raad, vanwege de volgens het college gestegen kosten van arbeid en materialen bij de bouw 

van dit soort scholen, op 23 MAART 2017 heeft besloten het budget op jaarbasis te verhogen naar 

€ 337.250,=  (hetgeen overeenkomt met een bouwsom van ongeveer € 10.000.000,=) en, daarnaast, 

een extra budget op te nemen van € 742.000,= ter zake incidentele lasten die samenhangen met het 

leegkomen van bestaande schoolgebouwen en (verkeers-)maatregelen die verband houden met de 

bouw van het nieuwe schoolgebouw;
f) Dat in het op 23 maart 2017 aangenomen raadsvoorstel onder de tussenkop “contractvoorwaarden” 

onder meer staat opgenomen: 
 “Het bouwkostenrisico (dat bouwkosten hoger uitvallen) ligt bij Achterhoek VO” 

en in het daaraan gehechte “Onderhandelingsresultaat” expliciet voor Achterhoek VO staat 

opgenomen: 

 “Risico m2 prijs voor haar rekening (bouwkostenkompas is dynamisch; bouwprijzen kunnen  

stijgen of dalen)“ 

zodat de gemeenteraad het raadsbesluit ook mede op deze gegevens heeft gebaseerd;

g) Dat het onderhandelingsresultaat is vastgelegd in een op 5 oktober 2017 tot stand gekomen 

bekostigingsovereenkomst, waarin (sub. 5) de overweging staat opgenomen dat:
 “5. de Stichting wettelijk beperkt is in haar mogelijkheden om vanuit de rijksvergoeding te 

investeren in huisvestingsvoorzieningen, omdat de rijksvergoeding daarvoor niet bedoeld is;”
h) Dat in het door het presidium aangevraagde advies van Nijsingh Advocaten en notarissen daarover 

anders wordt geoordeeld en wordt geciteerd uit artikel 99, lid 3 van de Wet op het Voortgezet 

Onderwijs hetwelk luidt:



                                    

 “Het voor personeels- en exploitatiekosten betaalde bedrag wordt aangewend voor de kosten 

van personeel, zoals onderscheiden in de artikelen 32 en 32a, voor voorzieningen in de 

exploitatie. In geval van een overschot op die bedragen, kan dat overschot worden 

aangewend voor voorzieningen in de huisvesting.”
i) Dat uit deze wettelijke bepaling volgt dat, anders dan door het college tot nu toe is beweerd, de Wvo 

juist toelaat dat middelen die bespaard zijn op personeel en exploitatie worden besteed aan 

huisvesting, en omgekeerd en voorts dat er ook voor het overige geen belemmeringen voor VO 

scholen bestaan, die verhinderen om uit eigen middelen te investeren in huisvesting en zulks wordt 

bevestigd door in het advies van Nijsingh Advocaten en Notarissen;
j) Dat, in overeenstemming met het aan de gemeenteraad voorgelegde onderhandelingsresultaat, in 

artikel 6 van de bekostigingsovereenkomst t.a.v. de eventuele stijging van de bouwkosten de volgende 

regeling staat opgenomen: 
e. “Indien tijdens de aanbestedingsprocedure blijkt dat het totale budget op basis van de 

geraamde bouwsom niet toereikend is, dan is het aan de Stichting om te bepalen op welke 

wijze de nieuwbouw binnen dit budget wel tot stand kan worden gebracht.
f. Teneinde binnen het budget te blijven, als genoemd in sub e, kan de Stichting keuzes maken 

waartoe in ieder geval één of beide onderstaande opties behoren:
1. Reductie van het aantal te bouwen m2 BVO genoemd in artikel 2 lid a. De reductie 

van het aantal m2 BVO bedraagt maximaal 15%.
2. Aanpassing van het in artikel 7 lid a gestelde Programma van Eisen.

g. Indien en voor zover de maatregelen zoals genoemd in sub f er niet toe leiden dat de 

nieuwbouw binnen het totale budget tot stand kan worden gebracht, zullen partijen in nader 

overleg treden.
h. Indien van bovenstaande optie(s) door de Stichting gebruik wordt gemaakt, leidt dit niet tot 

aanpassing van de in artikel 2 lid b overeengekomen te vergoeden investering door de 

Gemeente.
i. Het risico van hogere bouwkosten is voor rekening van de Stichting.
j. Indien blijkt tijdens de bouw dat als gevolg van meerwerk het budget niet toereikend is dan 

zijn de kosten van het meerwerk voor rekening van de Stichting, tenzij blijkt dat de oorzaak 

van de kosten van het meerwerk toerekenbaar zijn aan de Gemeente als gevolg van handeling  

of nalaten door de Gemeente, welke niet voortvloeien uit haar verantwoordelijkheden als 

publiekrechtelijk lichaam.”
k) Dat de bepaling van art 6, sub e, niet anders kan worden uitgelegd dan dat Achterhoek VO bij stijging 

van de bouwkosten weliswaar de bevoegdheid heeft te bepalen “op welke wijze … de nieuwbouw tot 

stand komt”, maar dat daaruit impliciet blijkt dat er wel moet worden gebouwd en de keuze om van 

het bouwplan af te zien buiten de strekking van deze bepaling valt;
l) Dat artikel 7 van de bekostigingsovereenkomst helder en eenduidig als verplichtingen voor Achterhoek 

VO staan vermeld: “ (a) aanbesteden van de nieuwbouw, (c) financieren van de nieuwbouw onder 

gemeentegarantie en met instemming van de gemeente, (d) realiseren van de nieuwbouw”;
m) Dat in voornoemd advies van Nijsingh Advocaten en Notarissen verder onder meer valt te lezen: 

 “Naar mijn mening is de tekst van de overeenkomst er helder over dat partijen 

overeengekomen zijn dat bouwkostenstijgingen voor rekening en risico van de stichting zijn. 

Zie hiertoe met name: artikel 6 lid c, lid h, lid i, lid j, lid k.”
 “Toen de overeenkomst werd gesloten, was ook duidelijk dat de bouwkosten sterk in de lift 

zaten. Partijen wisten dus waar ze aan begonnen.”
 “De bouwkostenstijging is geen onvoorziene omstandigheid. Deze was bekend bij het aangaan  

van de overeenkomst en er is ook een voorziening voor getroffen: voor risico van de stichting.”
 “De bereidheid van de gemeenteraad om de stichting tegemoet te komen naar aanleiding van  

de bouwkostenstijging is een blijk van coulance en is aan te merken als een behoorlijke 

tegemoetkoming, waarop de stichting juridisch gezien geen aanspraak heeft.”
n) Dat Achterhoek VO, bij brief d.d. 29 juni 2018, welke was gericht aan de gemeenteraad, heeft gesteld 

dat de bouwprijzen wederom met ongeveer 30 procent zijn gestegen en de bouwkosten uitkomen op 
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circa € 13.000.000,= in plaats van het eerder voorziene bedrag van circa € 10.000.000,= en dit een 

onvoorziene, explosieve kostenstijging betreft en in verband daarmee om een verhoging van de door 

de gemeente gedurende 40 jaar te betalen jaarlijkse exploitatiebijdrage met € 75.593 per jaar wordt 

gevraagd en aangeeft vanaf december 2017 actief aandacht voor de urgentie van dit probleem heeft 

gevraagd;
o) Dat in 16. Notitie Draaijer+partners Stichtingskostenraming Almende College 12-02-2018 , (Project 

170167 Silvolde, Nieuwbouw vmbo Almende College, kenmerk 0603181134-12822) op blz. 4 over de 

te voorziene prijsstijgingen staat: 

 “Prijsstijgingen: Het percentage prijsstijgingen wordt nu bepaald op 4% per jaar, dit betreffen 

zowel structurele als een aanname op conjuncturele prijsstijgingen. Zowel Hevo als Basalt 
rekenen met ca. 2,5%-3 % structurele prijsstijgingen per jaar. Beide partijen zijn het erover 
eens dat 4% prijsstijgingen inclusief conjunctuur een realistische benadering is.”

p) Dat hierdoor vast staat, dat de adviseurs van Achterhoek VO en de gemeente beiden rekening houden 

met een prijsstijging van 4% per jaar, en dit een realistische benadering achten;
q) Dat een dergelijke prijsstijging, gezien het inflatiepercentage en de bij ondertekening van de 

bekostigingsovereenkomst al te voorziene stijging als gevolg van conjuncturele ontwikkelingen in de 

verwachting lag en geenszins exorbitant of excessief is te noemen;
r) Dat onvoldoende is gebleken van een stijging van de kosten van arbeid en materialen tussen 21 

september 2016 en augustus 2018 van 44,4 %, welk percentage is gebaseerd op de bedragen van 

€ 9.000.000,= en € 13.000.000,= van de bouwkosten uit het eerste besluit en het thans voorliggende 

voorstel; 
s) Dat echter is gebleken dat de stijging van de voorziene bouwsom met 3 miljoen euro slechts deels is te 

verklaren uit de gestegen kosten van arbeid en materialen en ongeveer € 1.154.340,= betrekking heeft 

op werkzaamheden en voorzieningen om te kunnen voldoen aan de z.g. BENG-normen,  die ten tijde 

van het raadsbesluit van 23 maart 2017 niet waren voorzien en uitbreidingen betreft welke tot nu toe 

niet ter goedkeuring aan de gemeenteraad zijn voorgelegd;
t) Dat Achterhoek VO, willens en wetens en in de wetenschap van de hierboven sub g genoemde 

omstandigheid, het risico van een bouwkostenstijging op zich heeft genomen en een stabiel vermogen 

en geacht moet worden het door haar aanvaarde risico te kunnen dragen;
u) Dat de inhoud van de bekostigingsovereenkomst, gezien in alle omstandigheden van het geval, maakt 

dat Achterhoek VO het project dient te voltooien en het zich gerealiseerde risico van 

bouwkostenstijgingen dient te dragen;
v) Dat niet is gebleken dat er bijzondere omstandigheden bestaan, die kunnen rechtvaardigen dat ten 

nadele van de gemeente (en dus ook ten laste van andere gemeentelijke taken en opgaven), wordt 

afgeweken van het door de gemeenteraad aanvaarde en door beide partijen weloverwogen tot stand 

gebrachte onderhandelingsresultaat uit het voorjaar van 2017;
w) Dat echter, in het kader van het door de gehele gemeenteraad aanvaarde gemeentelijk 

duurzaamheidsbeleid en gezien de wens de exploitatiekosten voor Achterhoek VO maximaal te 

beperken, in de rede ligt, tegemoet te komen aan de wens om volgens de BENG-normen te bouwen en 

de gemeenteraad bereid is de jaarlijkse exploitatiebijdrage zodanig te verhogen, dat 92% van de 

meerkosten die hiermee samen hangen, daarin worden verwerkt; 
x) Dat Achterhoek VO, door de investering in het bouwen naar de BENG-normen een grote besparing op 

haar energielasten kan bereiken en een aanzienlijk voordeel behaalt, doordat in de aanbesteding ook 

voor de duur van 15 jaar alle onderhoudskosten zijn begrepen, zodat de overeengekomen bijdrage in 

de kostenstijging, per saldo, niet tot onredelijke gevolgen voor de exploitatie van de school zullen 

leiden.

BESLUIT:

De voorgestelde beslissing:
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https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2018/23-augustus/20:00/16-Notitie-Draaijer-partners-Stichtingskostenraming-Almende-College-12-02-2018.pdf


                                    

Het plafond voor de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de nieuwbouw VMBO Almende verhogen naar circa 

€ 412.843,=.

ALS VOLGT AAN TE PASSEN:

Het plafond voor de jaarlijkse exploitatiebijdrage aan de nieuwbouw VMBO Almende verhogen naar circa 

€ 362.286,=.

Ulft, 30 augustus 2018

Hayo Canter Cremers Richard de Lange Ton Menke Heini Peters

Fractie D66 Fractie VVD Fractie PvdA Fractie SP
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