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Voorgestelde beslissing:
1.

Instemmen met het onderhandelingsresultaat en gedurende 40 jaar de benodigde exploitatiebijdrage aan
Achterhoek VO beschikbaar stellen voor de nieuwbouw van VMBO- onderwijs (6 337.250 per jaar bij huidige
rentestand). Daarnaast in de begroting 2018-2022 een bedrag van 6 742.000 opnemen als incidentele lasten.

Aanleiding
Op 21 september 2016 hebben de wethouders Van de Wardt, Kuster en Sluiter in informele setting
gesproken met een afvaardiging van de gemeenteraad, vanuit de commissies MO en FL. Hier zijn 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 C 300.000,- exploitatiebijdrage per
jaar, door de gemeente gedurende 40 jaar te voldoen aan Achterhoek VO. Op deze manier kan Achterhoek
VO zelf het kapitaal aantrekken om de school te bouwen (maatschappelijk financieren), en worden de kosten
van de jaarlijkse kapitaalslasten door onze exploitatiebijdrage gedekt.
Gaandeweg de gesprekken met Achterhoek VO werd duidelijk dat we niet binnen het mandaat van de raad
konden blijven. De redenen worden hieronder uiteengezet. Daarop heeft op maandag 23 januari 2017 heeft
een bestuurlijk overleg met Achterhoek VO plaatsgevonden. Hierbij schoven vanuit de gemeente wethouder
Peter van de Wardt, programmanager Bob Konings en projectleider Elsa Duijnstée aan. In dit overleg is het
onderhandelingsresultaat tot stand gekomen.
Het onderhandelingsresultaat is te vinden in de bijlage.

»
»

De gemeenteraad neemt een beslissing over de hoogte van de jaarlijkse exploitatiebijdrage;
Achterhoek VO kan een nieuw VMBO-schoolgebouw bouwen.

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en)
1.1

Er is sprake van externe factoren die de kosten opdrijven. Hier zijn Achterhoek VO noch gemeente
debet aan.
Op het moment dat we in informele setting met de raad spraken (21 september 2016), stond de
rente op 1,4107o. Op dit moment is de rente gestegen naar 2,050Zo voor 40 jaar vast. Dit heeft
gevolgen voor onze jaarlijkse annuïteit. Daarnaast krijgen we signalen uit de markt dat
aanbestedingen steeds vaker stilgelegd worden, omdat bouwbedrijven niet meer met het
bouwbudget uit de voeten kunnen. Er is te veel werk, te weinig capaciteit en de grondstoffenprijzen
stijgen hard (staal, olie, beton).

1.2

147e zien op dit moment geen mogelijkheden om de totale investeringssom of de jaarlijkse
exploitatiebijdrage naar beneden bij te stellen.
Zoals ook uit het onderhandelingsresultaat blijkt (zie bijlage), is de investeringssom gebaseerd op
het benodigde aantal m2 schoolgebouw vermenigvuldigd met een gemiddelde m2 prijs (landelijk
ervaringscijfer). In totaal moet het nieuwe schoolgebouw 5.600 m2 worden. Uit diverse berekeningen
van zowel Achterhoek VO als Sweco (gemeentelijke adviseur in deze) blijkt dat het nieuwe
schoolgebouw 5.600 m2 groot moet worden (rekening houdend met factoren waaronder de lange
termijn leerling-prognoses). Realiseren van minder m2 heeft tot gevolg dat niet alle functies uit de
huidige VMBO-scholen overgeheveld kunnen worden naar de nieuwe campus. De op termijn
vrijkomende ruimte in de huidige Isala wordt daarnaast ook ingezet. Een m2 prijs van
ē 1775,- is daarnaast alleszins redelijk (gebaseerd op de uitgangspunten uit het
bouwkostenkompas). Daarbij is niet ingestoken op het hoogste kwaliteitsniveau, maar op een laag/
gemiddeld kwaliteitsniveau, verhoogd met duurzaamheidsmaatregelen (Frisse Scholen, klasse B).

1.3

Achterhoek VO zal 80Zo van de stichtingskosten voor haar rekening nemen. Een hogere bijdrage zit
er volgens de stichting niet in.
Achterhoek VO gaf tijdens het bestuurlijk overleg van 23 januari 2017 aan bereid te zijn om een
handreiking te doen. De 807o eigen bijdrage is echter gebaseerd op een situatie waarin alle
efficiencyvoordelen van twee nevenvestigingen naar één nieuw gebouw al verdisconteerd zijn. Ook
de financiële ruimte vanuit de onderhoudsplannen zijn hierin meegenomen. Een hoger Vo aan eigen
bijdrage gaat volgens hen ten koste van de exploiteerbaarheid van de school, gelet ook op het feit
dat er vanuit het Rijk een andere bekostigingssystematiek komt, welke nadelig uitpakt voor
scholengemeenschappen als Almende. Achterhoek VO loopt al een risico door zelf via
maatschappelijk financieren een lening aan te gaan. De verantwoordelijkheid om een schoolgebouw
te realiseren binnen het beschikbare budget ligt dan bij de stichting (en niet zoals normaliter bij de
gemeente). Dat is voor haar een grote stap, die ze graag zet. Daarnaast moeten ze een en ander
wel bij de accountantscontrole kunnen uitleggen: te veel geld aan huisvesting gaat ten koste van
onderwijs. Extra risico’s kan en wil Achterhoek VO op dit moment simpelweg niet lopen.
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a.

Beide partijen zijn het eens over het onderhandelingsresultaat (zie bijlage), met uitzondering van een
klein verschil op de m2 prijs.
Achterhoek VO wil graag een m2 prijs van ë 1780,- overeenkomen. Gemeente komt vanuit de
berekeningen op ë 1775,-. Hoe meer m2 men bouwt, hoe goedkoper de m2 prijs wordt. Toen in
eerste instantie nog uitgegaan werd dan 5.000 m2, kwam de berekening vanuit het
bouwkostenkompas op ongeveer ë 1780,- m2 uit. Nu er 5.600 m2 gerealiseerd gaat worden, gaat
het bouwkostenkompas uit van ë 1775,-. Voor de gemeente is er geen reden om nu vast te houden
aan ë 1780,-.

b.

Gemeentegarantie
Het idee van ‘maatschappelijk financieren’ is dat de marktpartij de benodigde middelen kan
aantrekken, omdat de gemeente bepaalde garanties afgeeft. Welke gemeentegarantie precies nodig
is, hangt af van de betreffende financierende partij. Het moge duidelijk zijn dat wij hierover nog nader
met Achterhoek VO in gesprek gaan tot hoe ver de gemeentegarantie strekt, maar ook welke
garanties wij van Achterhoek VO verwachten. Dit maakt onderdeel uit van de te zijner tijd op te
stellen overeenkomst.

c.

Contractvoorwaarden
Er dient nog een overeenkomst door Achterhoek VO en gemeente opgesteld te worden, waarin de
diverse afspraken worden vastgelegd. De middelen (uit dit raadsvoorstel) worden vanzelfsprekend
pas toegekend wanneer de overeenkomst ook daadwerkelijk is ondertekend door beide partijen.
Voor ons als gemeente worden in de overeenkomst ten minste de volgende aspecten opgenomen:
*
Hoogte jaarlijkse exploitatiebijdrage alsook looptijd;
»
Afspraken over wat gebeurt als de school het gebouw mocht verlaten (dat wij daarna niet
vastzitten aan een exploitatiebijdrage voor de resterende járen);
»
Het renterisico ligt bij de gemeente (rente staat vast zodra lening is aangegaan en verandert
niet gedurende de looptijd);
»
Het bouwkostenrisico (dat bouwkosten hoger uitvallen) ligt bij Achterhoek VO;
»
Dat Achterhoek VO zelf de benodigde duurzaamheidsinvesteringen van het huidige Isala
voor haar rekening neemt (en dus niet een vraag hiervoor bij de gemeente neerlegt);

d.

Voor diverse eenmalige werkzaamheden (als sloop, herinrichting, infra), is een bedrag van
ë 742.000,-geraamd. Zie hiervoor bijlage ‘Onderhandelingsresultaat’.
Zoals beschreven staat bij ‘kosten, baten en dekking’, nemen we deze kosten op als incidentele
lasten. Er kunnen zich gunstige omstandigheden voordoen waardoor dit bedrag lager kan uitvallen.
Bijvoorbeeld doordat we een vrijkomende school kunnen afstoten in plaats van sloop en herinrichting
of doordat we gebruik kunnen maken van reguliere (onderhouds) budgetten voor bijvoorbeeld infra.

Kosten, baten, dekking
Het nu voorliggende onderhandelingsresultaat ligt financieel gezien in lijn met hetgeen eerder is aangegeven
en in de begroting is verwerkt. In de begroting 2017-2020 is rekening gehouden met in totaal ë 300.000
kapitaallasten met een investeringsvolume van ë 9 miljoen. Er is daarbij aangegeven dat het een
uitgangspositie is en dat er risico’s waren. O.a. het renterisico is nu dus aan de orde waardoor op basis van
de huidige rentestand er ë 337.000 kapitaallasten zijn. Er blijft een risico dat de rente de komende járen
verder zal stijgen waardoor ook deze kapitaallasten hoger kunnen uitvallen.

Zoals eerder informeel een verwachting is uitgesproken, is er daarnaast sprake van extra eenmalige kosten
van ê 742.000 voor sloop, herinrichting en infra.
Op basis van de begrotingsdoctrine moeten we twee dingen toetsen:
Is er sprake van onuitstelbaar en onvermijdelijk. Gezien de noodzakelijke voortgang in de
onderhandeling om op korte termijn duidelijkheid te kunnen geven aan de Achterhoek VO, is het
advies om dit als onuitstelbaar te beschouwen. Onvermijdelijk wordt het ook als de inschatting is dat
dit het maximaal haalbare onderhandelingsresultaat is.
Is een overschrijding binnen het eigen programma op te vangen. Het betreft een toename van
kapitaallasten bij een investeringsproces in onderwijshuisvesting. Verder zijn er geen grote projecten
binnen dit programma die deze tegenvaller kan opvangen.
Met dit besluit stelt de raad extra budget ter beschikking boven de eerder vastgestelde begroting, namelijk
structureel C 37.000 (het verschil tussen C 337.000 en C 300.000) en eenmalig ē 742.000. De doctrine geeft
vervolgens aan dat we dergelijke ontwikkelingen opnemen bij de eerstvolgende voorjaarsnota om alsnog
binnen de begroting integraal te kunnen afwegen met andere ontwikkelingen. We stellen dan ook voor om
deze extra kosten te verwerken in de komende voorjaarsnota. De verwachting is dat deze kosten binnen de
beschikbare ruimte in de voorjaarsnota kunnen worden opgevangen.

Uitvoering
Planning
« Tot september gebruiken om programma van eisen school en voorlopig ontwerp uit te werken,
alsook het opstellen van het bestemmingsplan.
» Vervolgens de noodzakelijke procedures en aanbestedingen inzetten.
» Start bouw niet eerder dan voorjaar/ zomer 2018.
Communicatie/participatie
Dit proces vraagt voorzichtig om te gaan met communicatie naar omwonenden. Roelof Louwsma (rector
Almende College) heeft aangegeven na het raadsbesluit in overleg te gaan met buurtbewoners en
leerlingen/ ouders. Gemeente zal bij deze gesprekken aansluiten.

Bijlage: Onderhandelingsresultaat

BIJLAGE

Onderhandelingsresultaat
nieuwbouw VMBO Almende d.d. 23 januari 2017

Tijdens
»
»
»

het bestuurlijk overleg waren aanwezig namens Achterhoek VO:
Henk van de Esch en Monique Smits (bestuurders Achterhoek VO)
Roelof Louwsma (rector Almende College)
Sjaak Kromwijk en Klaas van Harten (adviseurs bestuur Achterhoek VO)

Namens de gemeente:
» Peter van de Wardt (portefeuillehouder)
» Bob Konings (programmamanager)
« Elsa Duijnstée (projectleider)

Hieronder het onderhandelingsresultaat dat we aan u voorleggen:

>
>

Gemeente vergoedt 5.600 m2 op basis van ë 1.775,- per m2.
Dat maakt een totaal investeringsbedrag van 6 9.940.500,-

>
>

Achterhoek VO gaat de benodigde lening aan; gemeente betaalt hiervoor gedurende 40 jaar een
annuïteit aan Achterhoek VO
Achterhoek VO neemt 80Zo van de stichtingskosten voor haar rekening.

>

Dit maakt (uitgaande van een rente van 2,0507o, zoals die op dit moment is):

Totale bouwsom (o.b.v. bouwkostenkompas)
Bijdrage Achterhoek VO 807o
Door gemeente te betalen
Annuïteit (2,05o7o, 40 jaar)

>

6 9.940.500,ë 795.240,ë 9.145.260,ë 337.250,-

Hierbij verdelen we de grootste risico’s als volgt:

Gemeente
Rente-risico. Dit rente-risico hebben we zelf ook als wij zelf
investeren (we doen als gemeente immers niet aan rentespeculatie
door bijvoorbeeld vroegtijdig leningen af te sluiten). Dit renterisico
kunnen we niet anderszins afdekken gelet op de afspraken in het
gemeentelijk treasury-statuut;

>

Achterhoek VO
Risico m2 prijs voor haar
rekening (bouwkostenkompas is
dynamisch; bouwprijzen kunnen
stijgen of dalen).

Partijen maken daarnaast zelf de volgende kosten

Gemeente
Sloopkosten Wesenthorst/ Bluemers
Herinrichting beide terreinen
Infrastructuur en parkeeronderzoek
Grondkosten (aankoop grond voor fietspad en
aktekosten)
Totaal *

ë
ë
ë
ë

250.000,58.000,393.000,42.000,-

Achterhoek VO
Achterhoek VO investeert zelf in
verduurzaming huidige Isala (o.a.
dubbel glas) en inrichting van het
nieuwe schoolgebouw.

ë 742.000,-

*) Deze kosten nemen we in de begroting 2018-2022 in het jaar 2019 op als incidentele lasten. Dit zal leiden
tot een lager positief exploitatieresultaat of mogelijk een tekort. Via dat resultaat komen deze kosten dus ten
laste van de algemene reserve. De kosten van noodzakelijke onderzoeken/ bestemmingsplanprocedure
(ë 22.000,-) en de ondersteuning maatschappelijk financiering (ë 10.000,-) worden betaald uit het reeds
beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet en staan daarom niet in bovenstaand kostenoverzicht.

Burgemeester en wethouders,

M.J.F. Verstappen
Secretaris

Raadsvergadering d.d.
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Burgemeester

2 3 MRĨ 2017

conform voorstel
zonder hoofdelijke stemming
met algemene stemmen

ū

......stemmen voor....... stemmen tegen

pil

aangenomen

ū

aangenomen met amendement...........

G

aangehouden

ū

verworpen

ū

ter vergadering uitgereikt bij agendapunt

ū

in handen B&W gesteld

ū

opmerkingen/toezeggingen:...................

U

................................................................

\fļd.

