
Motie
Aanpassing uitgangspunten nieuwbouw VMBO (Almende)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 23 augustus 2018, 

Overwegende: 

1. 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 heeft verhoogd vanwege opgetreden stijging van de bouwkosten; 

2. 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 ten 
aanzien van de huisvesting van het basisonderwijs, investeringen in duurzaamheid en de circulaire 
economie of de zorgtaken die voor de verantwoordelijkheid van de gemeente komen; 

3. Dat in het op 23 maart 2017 aangenomen raadsvoorstel in de contractsvoorwaarden onder meer staat 
opgenomen dat: 
“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; 

4. Dat de Stichting Achterhoek VO niet wettelijk beperkt is in haar mogelijkheden om vanuit de 
rijksvergoeding te investeren in huisvestingsvoorzieningen. Als het voor personeels- en 
exploitatiekosten betaalde bedrag een overschot vertoond, kan dat overschot worden aangewend voor 
voorzieningen in de huisvesting. Ook voor het overige bestaan geen belemmeringen voor VO scholen, 
die verhinderen uit eigen middelen te investeren in huisvesting of duurzaamheidsmaatregelen; 

5. Dat de bereidheid van de gemeenteraad om de stichting opnieuw tegemoet te komen, naar aanleiding 
van de bouwkostenstijging, een blijk van coulance is aan te merken en als een tegemoetkoming, 
waarop de stichting juridisch gezien geen aanspraak heeft;

6. Dat de overeenkomst geen garantie voor de gemeente Oude IJsselstreek bevat over de omvang van en 
het behoud van kwalitatief en compleet vmbo-onderwijs in de gemeente;

7. Dat de gemeente Oude IJsselstreek weliswaar een economisch claimrecht heeft als Achterhoek VO het 
gebruik van het gebouw voortijdig eindigt, maar de eigendom(soverdracht) contractueel niet volledig is 
geregeld.

Besluit: 

het college van burgemeester en wethouders op te dragen: 

1. Opnieuw met Achterhoek VO te overleggen over hun (financiële) mogelijkheden haar verplichtingen 
uit de bekostigingsovereenkomst (deels) gestand te doen;  

2. Alsnog contractueel een inspanningsverplichting te bedingen tot het gedurende 40 jaar behouden van 
hoogwaardig, compleet vmbo- (of daarmee vergelijkbaar) onderwijs in de gemeente Oude IJsselstreek, 
zodanig dat deze basisvoorziening voor leerlingen en ouders binnen de gemeente gedurende de 
overeengekomen looptijd zoveel mogelijk behouden blijft;

3. Dat behalve het wettelijke ‘economisch claimrecht’, de eigendom na en bij voortijdig eindigen van de 
looptijd van de overeenkomst, contractueel expliciet wordt vastgelegd;



4. Voor 27 augustus 2018 aan de raad de resultaten van voornoemde inspanningen schriftelijk kenbaar te 
maken; 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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