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Commissie Bestuur en Sociaal
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1.

Omschrijving toezegging
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Jaarlijkse evaluatie Regionaal
Beweeg en Sport akkoord
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3.

Advies van Auditcommissie aan raad
(o.a. inzake accountantsverslag en
managementletter 2018) overnemen
en uitvoeren

12-06-2019
en 13-062019

4.

Datum
toezegging
Maken en verspreiden papieren versie 11-06-2019
van de sociale kaart

Team
Team
Opdrachtgever
schap (EW)
Team
Opdrachtgever
schap (EW)

Streefdatum
gereed
Zodra digitale
versie gereed is

Datum
gereed
Eerste kwartaal
2020

1e kwartaal 2021
Oktober 2019

Afgehandeld met
brief aan
auditcommissie
d.d. 10 oktober
2019

5.a Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland - AB-vergadering agenda 31 oktober 2019, besluit 29 oktober 2019 en concept verslag 27 juni 2019
1 Agenda, besluit en concept verslag
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Zaaknummer

:

261888

Collegevergadering

:

29 oktober 2019

Onderwerp

:

AB Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 31 oktober 2019

Portefeuillehouder
Steller

:
:

J.H.A. van Oostrum
A.M. Holl, Team Opdrachtgeverschap

Openbaar :
Afgestemd met
Programmamanager

:
:

ja
Roland Kosters
Andre Oosterink

tel.

:

0545 - 250396

Te nemen besluit:
In te stemmen met het bijgevoegde advies over de stukken AB- VNOG (Veiligheidsregio
Noord- en Oost Gelderland)
Waarom dit voorstel en wat is het effect
De AB stukken van de VNOG worden vooraf aan het college voorgelegd om de
portefeuillehouder een afweging te kunnen laten maken over de voorgenomen besluiten.
Bijgevoegd het advies zoals dit aan de portefeuillehouder verstrekt is.

Toelichting collegevoorstel
Onderwerp

:

AB Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland 31 oktober 2019

1. Opening
2. Concept verslag en openbare besluitenlijst d.d. 27 juni 2019
3. Ingekomen stukken en mededelingen
Ter bespreking
4. Landelijke meldkamer samenwerking Oost Nederland presentatie
5. Voortgang WNRA en rechtspositie brandweervrijwilligers
De heer Verburg, hoogleraar arbeidsrecht aan de Radbouduniversiteit, heeft op
verzoek van de minister van V&J en de Brandweerkamer onderzoek gedaan naar de
juridische mogelijkheden om de huidige vormen van vrijwilligheid bij de brandweer te
behouden. Dit na uitkomst van onderzoek waarin geconcludeerd is dat er een reëel risico
bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers in strijd zijn met
de normen uit Europese en internationale regelgeving en jurisprudentie van het Europese
Hof van Justitie.
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in
werking. Voor het personeel dat in dienst is van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd het
ambulancepersoneel dat een eigen CAO volgt) is in de aanpassingswetgeving uitstel
verleend. Gezien de complexe situatie van werkgeverschap en de mogelijke
consequenties voor de inrichting van het hybride model van brandweerzorg is hierom
gevraagd. De omzetting van de huidige aanstelling van het personeel van de
veiligheidsregio’s naar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht gebeurt op nader
te bepalen tijdstip.
Gevolgen: Er zijn twee scenario’s denkbaar:
1. De veiligheidsregio’s worden definitief uitgezonderd van de Wnra.
De ambtenarenstatus en arbeidsvoorwaarden blijven behouden. Dit betekent dat
de veiligheidsregio's een eigen werkgeversvereniging moeten oprichten.
2. De veiligheidsregio’s komen onder de Wnra te vallen. Een overgang naar een
genormaliseerd arbeidsvoorwaardenstelsel (private arbeidsrecht) vindt plaats per
2021 of later.
Opmerkingen: Ontwikkelingen afwachten
6. Stand van zaken financiële en organisatorische situatie VNOG
Geen openbare stukken beschikbaar
Ter bespreking en/of vaststelling
7. Portefeuille natuurbranden en lidmaatschap Raad van Toezicht
Veluws Bosbrandweer Comité
Gevraagd wordt: Burgemeester Rozendaal van de gemeente Elburg te benoemen als
portefeuillehouder natuurbranden. Burgemeester Baars van de gemeente Ermelo aan te
wijzen als lid van de Raad van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comité.
Opmerkingen: Geen
8. Terugblik tweedaagse en concept Toekomstvisie en opdrachten bijgevoegd
Tijdens de tweedaagse zijn aan de hand van bouwstenen - en het ‘knoppenmodel’
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met de financiële effecten - per organisatieonderdeel uitspraken gedaan, passend
binnen de visie. Daartoe worden ambtelijk Implementatieplannen
opgesteld waarin de effecten worden weergegeven die de besluiten en de
uitkomsten van de Opdrachten hebben op onder meer werkzaamheden,
medewerkers, materieel en financiën per jaar.
De concept Kadernota 2021-2024 wordt in dezelfde AB-vergadering behandeld als
de Toekomstvisie: 12 december a.s. Dat betekent dat de meerjarige (financiële)
effecten van de Toekomstvisie nog niet in de concept Kadernota verwerkt kunnen
worden.
De rol van de raden:
-

Tot 12 december: burgemeesters input meegeven over de Toekomstvisie en de
Opdrachten die de burgemeesters kunnen gebruiken bij de definitieve
besluitvorming in het AB van 12 december.

-

Van 12 december tot maart 2020: een reactie geven op de concept Kadernota
2021-2024.

-

Van 9 april 2020 tot begin juni: een formele zienswijze geven op de concept
Begroting 2021-2024.

Het financiële resultaat van de Toekomstvisie/Opdrachten leidt tot een besparing
van € 209.000 ten opzichte van de gerepareerde begroting 2019. Daarnaast is
€ 305.000 aan aanvullende besparingen mogelijk.
Dat betekent dat de reparatie 2019 van +€ 4,5 miljoen uiteindelijk kan dalen naar +€ 4
miljoen. Daarnaast zijn diverse aanvullende besparingsmogelijkheden in onderzoek. Dit
eindbeeld wordt naar verwachting pas over drie tot zes jaar bereikt.
Gevraagd wordt: De concept versie van de Toekomstvisie en Opdrachten te bespreken
en de definitieve versie op 12 december a.s. in het AB vast te stellen.
Opmerkingen: De termijn voor het eindbeeld van drie tot zes jaar levert onzekerheden op
voor de gemeente. De raad heeft inspraak op de toekomstvisie. Er zal dan een
aangepast plan worden gepresenteerd.
9. Tweede Financiële Verkenning 2019
De gehanteerde peildatum van de tweede financiële verkenning is tot en met juni 2019.
Het is te vroeg om een exacte voorspelling te kunnen doen over het saldo van de
jaarrekening 2019. Op basis van de prognoses komt het verwachte jaarresultaat op €
2.100.000 positief. Een belangrijke overkoepelende reden voor het verwachte positieve
resultaat is het gevoerde sterk terughoudende beleid en de ingevoerde verscherpte
kaders en strikte handhaving daarvan. De verhoging van de budgetten, waartoe het AB
op 27 juni heeft besloten, is in de Verkenning meegenomen.
Gevraagd wordt:
1. De Tweede Financiële Verkenning 2019 vast te stellen.
2. Het traject ‘Evaluatie jaarrekening 2017’ af te sluiten.
3. De begrotingswijziging 2019-22 vast te stellen.
Opmerkingen: De directeur van de VNOG wil een deel van het overschot gebruiken om
eenmalige lasten van de reorganisatie te dekken.
Advies: Instemmen
10. Rondvraag
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1 1. Agenda AB 31 okt 2019.pdf

Agenda vergadering algemeen bestuur van de Veiligheidsregio NOG
31 oktober 2019
Tijdstip
Plaats
Informatie

1.

:

09.30 – 11.00 uur DVO
11.00 – 13.30 uur AB VNOG inclusief lunch
: Auditorium, Europaweg 79, Apeldoorn
: Wilma Kleiboer, 06-52532135

Opening

Openbaar deel
Ter vaststelling
2.
3.

Concept verslag en openbare besluitenlijst d.d. 27 juni 2019
Ingekomen stukken en mededelingen

bijgevoegd
bijgevoegd

Ter bespreking
4.
5.
6.

Landelijke meldkamer samenwerking Oost Nederland
Voortgang WNRA en rechtspositie brandweervrijwilligers
Stand van zaken financiële en organisatorische situatie VNOG

presentatie
bijgevoegd
mondeling

Ter bespreking en/of vaststelling
7.

Portefeuille natuurbranden en lidmaatschap Raad van Toezicht
Veluws Bosbrandweer Comité
8. Terugblik tweedaagse en concept Toekomstvisie en opdrachten
9. Tweede Financiële Verkenning 2019
10. Rondvraag

bijgevoegd
bijgevoegd
bijgevoegd
mondeling

Besloten deel
11. Concept vertrouwelijk verslag en besluitenlijst d.d. 27 juni 2019
12. Toelichting op de scenario’s van de GHOR
13. Sluiting

vertrouwelijk
presentatie

1 2. Verslag en openbare besluitenlijst 27 juni 2019.pdf

Concept Verslag vergadering Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland te Apeldoorn, 27 juni 2019
Aanwezig: dhr. J.W. Wiggers (wnd. voorzitter), dhr. A.A.J. Baars, dhr. P. de Baat, dhr. J.
Bengevoord, mw. M. Besselink, dhr. M. Boumans, mw. A.H. Bronsvoort, dhr. O.E.T. van Dijk,
dhr. S.W. van ’t Erve, dhr. H. van der Hoeve, mw. J.A. Koops-Scheele, dhr. H.A. Lambooij,
dhr. J.H.A. van Oostrum, dhr. J.T.H.M. Penninx, dhr. J.N. Rozendaal, mw. J.F. SnijderHazelhoff, dhr. M.J. Veldhuizen, dhr. B. van de Weerd, mw. P.M. van Wingerden-Boers
dhr. D.G.L. Kransen (interim directeur), mw. K. Oldenburger (bestuursadviseur), dhr. H.
Prust-Nieuwenhuis (provincie), mw. J.M. Rooijers (politie), mw. C. Kats (coördinerend
gemeentesecretaris), dhr. D. ten Brinke (GGD)

Notulist: mw. N. Knapen
Afwezig: dhr. A. van Hedel, dhr. H.J. van Schaik, dhr. A. Stapelkamp, mw. A. Vermeulen,
luitenant-kolonel R.G.A. Adrian (defensie), mw. T. Klip-Martin (waterschap Vallei en Veluwe)

1.

Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.
Met kennisgeving afwezig zijn mevrouw Vermeulen, de heer Van Schaik, de heer Van
Hedel en de heer Adrian. De heer Stapelkamp is tevens afwezig en wordt vervangen door
de heer Veldhuizen.
TER VASTSTELLING
2.

Concept verslag en openbare besluitenlijst d.d. 28 maart jl.

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de samensteller.
De openbare besluitenlijst wordt vastgesteld.
3.

Ingekomen stukken en mededelingen

De heer Kransen geeft een toelichting op de landelijke storing op 24 juni jl. van het 112netwerk van KPN. Er is onmiddellijk opgeschaald naar GRIP2. Er is zoveel mogelijk
geprobeerd direct de kazernes te bezetten. Communicatie heeft plaatsgevonden via
Twitter, Facobook, via de Stentor en andere media. Voor zover nu bekend zijn er
landelijk gezien 300 calls gemist; die zijn allemaal na-gebeld. Tot nu toe heeft dit in
Breda vermoedelijk geleid tot een dodelijk slachtoffer. In de brief van de minister aan de
Tweede Kamer staat de nodige informatie. Een buitengewoon vervelende storing waarbij
op dit moment nog onduidelijk is wat de oorzaak is. Extra informatie m.b.t. mogelijke
incidenten die door de VNOG zijn gemist is er op dit moment niet.
De heer Van ’t Erve vraagt aandacht voor de communicatie. Er werd gecommuniceerd
dat brandweerkazernes en politiebureaus allemaal open waren. Daarnaast zijn er ook
politieposten en dat kan tot verwarring leiden.
De heer Penninx heeft waardering voor de aanpak en hoopt dat nagedacht wordt over
mogelijke oplossingen voor het geval een systeem het niet doet.
De opvolger van de heer Ten Brinke wordt mevrouw Jacqueline Baardman. Zij wordt
benoemd door het AB van de GGD. Het DB van de VNOG is betrokken geweest bij de
procedure.
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Capaciteitsontwikkelingen opvang vluchtelingen: Mevrouw Bronsvoort meldt dat het COA
vooralsnog aangeeft in Gelderland niet te zoeken naar meer opvang.
De heer Baars verzoekt het COA bewust te maken van het feit dat elke keer onrust wordt
veroorzaakt. Hou de plekken die er zijn en die goed functioneren open, zodat er minder
geschoven hoeft te worden.
4.

Definitieve rampbestrijdingsplannen Lesli, Wolff en Benegas

De vergadering besluit conform voorstel.
5.

Aanbesteding accountantsdiensten

De heer Van der Hoeve verwijst naar het programma van eisen op blz. 5. Hij stelt voor
wat specifieker te zijn in het aantal contactmomenten, bijvoorbeeld 1 tot 2 keer per jaar
in het AB c.q. de functionele commissie die het betreft.
De vergadering besluit conform voorstel met inachtneming van de gemaakte opmerking.
6.

Technische begrotingswijzigingen 2019

De vergadering besluit conform voorstel.
TER INFORMATIE
7.

Stand van zaken landelijke meldkamer samenwerking

Mevrouw van Wingerden wijst op de bestuurlijke standpunten ten aanzien van
budgetten. Er is gekozen voor budgettaire neutraliteit in dit dossier. Daar is zij het mee
eens, met daarbij de kanttekening dat er sprake is van afhankelijkheid van partners
waardoor die neutraliteit hard bevochten zal moeten worden.
Mevrouw Rooijers is het daar volstrekt mee eens.
De heer Van Oostrum merkt op dat in de bestuurlijke uitgangspunten van september
2013 o.a. behoud van kwaliteit staat. Daarbij gaat het ook om kennis en kunde. Hij
vraagt aandacht voor het feit dat de VNOG een grensregio is en dat het verstandig is dat
er in de meldkamer tenminste één persoon is die Duits spreekt.
Mevrouw van Wingerden antwoordt dat deze opmerking nog een keer wordt
meegenomen.
Mevrouw Rooijers geeft aan dat Twente bij deze Meldkamer wordt gevoegd, dus dat
verruimt de mogelijkheden. MON speelt al een nationale rol op het moment dat het om
Duitse contacten gaat. Voorbeeld daarvan is de aanslag in Utrecht.
Mevrouw Besselink vindt het een essentiële opmerking van de heer Van Oostrum. Deze
vaardigheden moeten geregeld worden in de Meldkamer.
De portefeuillehouder geeft aan dat het niet een toegevoegde eis zal worden. Zij is het
volledig eens met de boodschap; dit hoort bij behoud van kwaliteit.
Het AB steunt de portefeuillehouder van harte om dat goed neer te zetten.
TER BESPREKING EN/OF VASTSTELLING
8.

Inrichting bestuurlijke commissies, portefeuilles en bestuursopdrachten

De heer Baars vraagt aandacht voor het mogelijke dilemma dat commissieleden
instemmen zonder dat de betreffende stukken vooraf ambtelijk bekeken en beoordeeld

2

zijn in de gemeenten. Een standpunt in de commissie kan daarmee anders zijn dan een
standpunt in het AB. Dat kan een dilemma zijn.
De heer Van der Hoeve vraagt aandacht voor het ene bestuurlijke aanspreekpunt voor 22
burgemeesters. Bij een taakvolwassen organisatie zou het vertrouwen dusdanig moeten
zijn dat MT-leden die rol ook kunnen vervullen.
De heer Rozendaal is benieuwd wie de drie overblijvende gebundelde bestuursopdrachten
bestuurlijk gaan trekken?
De heer De Baat stelt voor om er naar toe te werken dat in de volgende AB-vergadering
de bestuursopdrachten uitgewerkt zijn inclusief welke resultaten bereikt moeten worden.
Wat is de samenhang met de bestuurlijke tweedaagse?
De heer Van Oostrum vraagt m.b.t. de opdracht grensoverschrijdende samenwerking:
Gaat dit ook over veiligheidsgrenzen heen? Graag meer informatie. Daarnaast het
verzoek om de schrijfwijze van namen nog eens te checken.
De heer Kransen geeft aan dat bewust gekozen is voor de directeur als aanspreekpunt in
deze fase in het kader van de strategische keuzes die gemaakt moeten worden. Het is
ingewikkeld om het bestuurlijke proces goed te stroomlijnen. Het is voor hem belangrijk
om voldoende zicht te (blijven) houden om zowel richting de regio als het team te
kunnen sturen. Daarnaast wordt gewerkt aan de werving van een Hoofd Bedrijfsvoering
en een Teamleider HRM.
Mevrouw Oldenburger merkt op dat voorafgaand aan het voorstel dit besproken is in alle
drie inhoudelijke commissies. Van daar uit is een voorstel voor drie bestuursopdrachten
gekomen. Dit is via het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voorgelegd.
Het voorstel is om de drie overgebleven bestuursopdrachten te laten bij de bestuurlijke
trekkers die eerder daarvoor aangewezen zijn. Inhoudelijk dienen de opdrachten aan te
sluiten bij de uitwerking van de tweedaagse.
Met de heer Van Oostrum wordt e.e.a. nader afgestemd door het verantwoordelijke
afdelingshoofd.
De vergadering besluit conform voorstel.
9.

Jaarstukken 2018

De voorzitter merkt op dat vanuit alle gemeenten een zienswijze is ingediend. De
algemene lijn uit deze reacties: Tteleurgesteld over het resultaat, waardering voor de
aanpak van het proces, nadrukkelijk inzetten op een zo laag mogelijk tekort, beperk de
uitgaven, vermijd externe inhuur, alleen noodzakelijke investeringen, extra inspanning
voor extra besparingen, aanpassen indexering. Het op een goede manier betrekken van
de raden wordt nadrukkelijk benoemd. Het rapporteren over de voortgang van de
financiën, de aanbevelingen van de commissie Van Arkel, rapporteren over
cultuurwijzigingen, het rapport Eenhoorn. Het maken van betere begrotingen en het
inzichtelijk maken van welke keuzes voorgelegd worden. En de belangrijke vraag: Wat
voor veiligheidsregio willen we zijn als VNOG?
Er ligt een goede en uitgebreide inventarisatie. Complimenten aan de ambtelijke
ondersteuning.
Mevrouw van Wingerden brengt het verzoek van de raad uit Apeldoorn over om vóór de
zomer een terugkoppeling te ontvangen van wat er met de zienswijzen wordt gedaan c.q.
is gebeurd. Dan gaat het om de grote gemene deler zoals die zojuist door de voorzitter is
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benoemd. Op deze wijze zijn wellicht heel veel vragen bij de individuele raden te
ondervangen.
De heer Lambooij merkt op dat iedereen een reactie heeft ontvangen. Hij stelt voor dit
integraal ter beschikking te stellen aan alle raden.
De heer De Baat verzoekt dan ook het stuk verslag van dit AB toe te voegen.
De zienswijze van de gemeente Montferland is helaas nog steeds een voorlopige
zienswijze. De raadsvergadering wordt vanavond pas voortgezet. Naast deze zienswijze
is in de raad van Montferland een motie ingediend waarbij nadrukkelijk verzocht is om op
de lange termijn het 0-scenario aan te houden in financiële zin.
De heer Van de Weerd geeft aan dat de zienswijze vanavond wordt vastgesteld.
Nunspeet stelt: “geen plan geen geld”. Dit noopt de burgemeester om tegen de
begrotingswijziging en tegen de programmabegroting te stemmen.
De voorzitter stelt vast dat er een rapportage via de colleges naar de raden gaat met een
samenvatting van de zienswijzen en de reactie daarop.
Mevrouw Koops merkt op dat in de zienswijze van Heerde de bovenschaligheid aan de
orde komt. Het gaat over € 600.000 die in de begroting is opgenomen. In de reactie op
de zienswijze wordt daarover niets gezegd. In de Financiële verkenning die later op de
agenda staat wordt gesproken over € 700.000 en dat een traject wordt ingezet om te
kijken hoe arbeidsmobiliteit kan bijdragen aan een optimale match. Neem dit op in de
zienswijze en stuur dat aan de raden.
Dit wordt toegezegd.
Mevrouw Besselink vindt het belangrijk om in de informatie richting de raden ook het
proces op te nemen wat richting september wordt gelopen m.b.t. definitieve keuzes.
Dit wordt toegezegd.
De heer Veldhuizen verzoekt ook om het instellen van een ambtelijke klankbordgroep op
te nemen in de zienswijze.
De voorzitter antwoordt dat dit niet zal gebeuren. De vorige keer is afgesproken dat de
communicatie via de AB-leden zal verlopen richting de raden.
De voorzitter stelt voor een knip aan te brengen in de stukken.
M.b.t. de jaarstukken 2018 besluit de vergadering conform voorstel.
10. Begrotingswijziging 2019
De heer Penninx geeft aan dat de raad van Voorst graag een verlenging wil van de
commissie Van Arkel en absoluut geen raadsledencommissie. Hij begrijpt dat op dit
moment geen nee wordt gezegd maar dat eind 2019 wordt bekeken of en hoe we
doorgaan op dit aspect. Het gaat specifiek om verlenging van de commissie Van Arkel.
Mevrouw Bronsvoort antwoordt dat de commissie Van Arkel de eenmalige opdracht had
een analyse te maken en aanbevelingen te doen. Dat is opgeleverd, dus deze commissie
is klaar. Daarna is uit de financiële ambtenaren een klankbordgroep ingesteld om te
monitoren en te adviseren over de implementatie van de aanbevelingen van de
commissie Van Arkel. Er wordt wel een externe benchmark gedaan op de inrichting van
de organisatie. Dat zijn ogen van buiten die meekijken.
De heer Penninx denkt dat dit in de geest is van de motie van Voorst.
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De heer Boumans denkt dat het belangrijk is uit te stralen – ook richting de buitenwereld
– dat de VNOG het geld bewust uitgeeft. Het zou mooi zijn als eind 2019 blijkt dat het
benodigde bedrag niet nodig geweest zou zijn. Je kunt immers heel 2019 sturen op de
financiën en het geld bewust uitgeven.
De voorzitter denkt dat dit een gemeenschappelijk punt is.
De heer Van Oostrum stelt de reactie op punt 3 van de zienswijze van Berkelland aan de
orde. Hier staat “De uitvoering van de aanbeveling is ter hand genomen”. Wees hier
helder in. Welke bezuinigingen zijn doorgevoerd en wat zijn de consequenties daarvan?
Mevrouw Bronsvoort geeft aan deze aanvulling te doen indien mogelijk.
Mevrouw Snijder wijst op het bericht van vanochtend dat besloten is dat de brandweer in
heel Nederland nieuwe pakken krijgt met een bepaalde uitstraling. Dat is een enorme
kostenpost.
De heer Kransen antwoordt dat kleding pas gekocht wordt als de oude kleding kapot is of
afgeschreven is. In de VNOG gaat dit pas vanaf 2025 spelen en dan zal het ongetwijfeld
gefaseerd ingevoerd worden.
De vergadering besluit conform voorstel, met dien verstande dat Nunspeet tegen stemt.
11. Programmabegroting 2020 – 2023
De heer Van ’t Erve geeft aan dat de raad van Lochem er nadrukkelijk aandacht voor
vraagt dat bij de formele wijziging van de begroting expliciet om een nieuwe zienswijze
wordt gevraagd.
De heer Lambooij denkt dat dit ook zo is afgesproken. In de brief naar de raden is
aangegeven dat zij worden geconsulteerd na de tweedaagse van september. De discussie
in de raad van Putten krijgt inmiddels een ander karakter nu de raden ook betrokken zijn
bij de eerste uitkomsten van het dekkings- en spreidingsplan.
De heer Penninx verzoekt om bij de benchmark van veiligheidsregio’s ook te kijken naar
wat de regio’s krijgen uit de uitkering Gemeentefonds. Lukt dat wel of niet?
Voor wat betreft de planning naar de toekomst wordt gevraagd om buiten de reguliere
jaarlijkse procedure om extra te rapporteren gezien de moeilijke omstandigheden.
Kunnen we vanuit de tweedaagse straks in één keer richting de raden gaan met de
oplossing? Graag aandacht hiervoor of dit voldoende is.
Mevrouw Koops is van mening dat het volgende is afgesproken. Na de tweedaagse in
september worden de raden geïnformeerd via de inmiddels gebruikelijke bijeenkomsten.
Vervolgens wordt een besluit genomen in het AB van 12 december a.s. waaruit een
begrotingswijziging zal volgen. Op die begrotingswijziging kunnen de gemeenteraden dan
een zienswijze indienen.
De heer Van Dijk vindt het belangrijk de raden te betrekken bij de scenario-discussie.
Het gevoel zou immers kunnen ontstaan dat steeds meer betaald moet worden en dat de
kazernes worden “geplunderd”. Het is belangrijk om in de begroting goed te verwoorden
wat we krijgen en welk type veiligheidsregio de VNOG wil zijn. Daarnaast moet er in de
begroting bij de scenario’s aandacht zijn voor de elementen die individueel bij de
gemeente terecht gaan komen in plaats van het (wellicht goedkoper) collectief te regelen
bij de VNOG.
De heer Boumans verwijst naar de zienswijze van Doetinchem. Het is belangrijk te
bepalen welk veiligheidsniveau voor de regio noodzakelijk is, dat te koppelen aan geld en
vervolgens te kijken of dat betaalbaar is. Het is noodzakelijk om meer op inhoud en
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financiën te kunnen/gaan sturen. Het zou een goede zaak zijn als vandaag kan worden
afgesproken dat we in september tot de conclusie kunnen komen dat het ook goedkoper
kan waarbij de inhoud voorop staat.
Mevrouw Bronsvoort merkt op dat in de tweedaagse van september het gesprek
gezamenlijk wordt gevoerd op basis van de inhoud. Er zullen drie scenario’s zijn: basis,
huidig en plus. Er komt een benchmark op de inrichting van de organisatie. Als het goed
is zal er ook al wat inzicht zijn in de bezuinigingsvoorstellen vanuit de organisatie zelf. Er
is dan veel informatie om vragen te beantwoorden in het kader van welke
veiligheidsregio je wilt zijn inclusief het bijbehorende financiële plaatje. Na deze
tweedaagse worden de raden geïnformeerd en wordt naar hun inbreng geluisterd. Dat is
input voor het AB van 12 december. Vervolgens gaat het richting de concept Kadernota,
Kadernota en hierna een eventuele begrotingswijziging 2020.
Voorkomen moet worden dat het beeld ontstaat c.q. blijft bestaan dat er meer betaald
moet worden terwijl je minder krijgt. Dit moet gezien worden in het grote geheel. Wat is
ons basisniveau en wat krijgen we daarvoor? Het kunnen lastige keuzes zijn en daarom
is de tweedaagse bijeenkomst in september zo belangrijk. Als het goed is komt dan alles
op tafel.
De voorzitter en de heer Kransen gaan de komende vakantieperiode een ronde doen
langs alle gemeenten om bilateraal te horen wat er leeft en waar accenten liggen. Dit ter
voorbereiding op de tweedaagse van september.
De heer Lambooij stelt vast dat er een boterzachte begroting voorligt omdat hierop fors
geamendeerd zal worden naar aanleiding van de bijeenkomst in september.
Dit wordt bevestigd.
De heer Baars mist een vierde scenario. Wat doet de VNOG op dit moment extra buiten
de posten om? Een voorbeeld hiervan: Als er een brand is dan komt er vanuit de VNOG
een cateringwagen en een brandonderzoekteam. Verzoek is dat onderdeel goed mee te
nemen bij de scenario’s. Wat zijn daar de mogelijkheden in?
De heer Van Oostrum vindt het een goede zaak om input op te halen bij de individuele
gemeenten. De onderlinge verschillen kunnen immers groot zijn. Een aantal zaken is ook
tussen gemeente en VNOG blijven hangen. Het is dus van belang om in de tweedaagse
te spreken over wat de VNOG levert, hoe zich dat verhoudt tot wettelijke taken, taken
die teruggelegd zijn bij gemeenten en tot investeringen die de afgelopen jaren zijn
gedaan.
De heer Van de Weerd denkt dat het van belang is om in de aanloop naar september een
technische briefing te krijgen waarin helder uitgelegd wordt wat nu eigenlijk de minimum
variant is.
De heer De Baat merkt op dat de onderbouwing van scenario’s heel belangrijk is en dan
graag zo objectief mogelijk. Dit in verband met het uitleggen en het verkrijgen van
draagvlak.
De heer Penninx hoort graag een bevestiging m.b.t. zijn vraag over de benchmark.
En m.b.t. de motie inzake de rapportages is het verzoek om de raden nadrukkelijk mee
te nemen in het kader van de werkelijkheid. Dat mag heel simpel in de vorm van een
dashboard bijvoorbeeld.
De heer Penninx sluit aan bij de heer Van de Weerd m.b.t. de beeldvorming. Dat kost
veel tijd. Graag stukken vooraf m.b.t. de tweedaagse. En hoe worden de raden daarna
zorgvuldig meegenomen?
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De heer Boumans sluit aan bij de heer Van de Weerd en denkt dat het goed is om de
tweedaagse te starten met hoe de wet nou in elkaar steekt en wat dat betekent.
De heer Boumans is het ook eens met de heer Baars dat alles misschien niet altijd nodig
is. Wat dat betreft zijn er veel onderwerpen te bespreken.
Als het inderdaad klopt dat dit stuk boterzacht is en nog volop ter discussie staat, dan
komt dat tegemoet aan de gevoelens van de raad van Doetinchem.
Met die achtergrond stemt de heer Boumans in met de meerjarenbegroting.
De heer Kransen bevestigt dat er inderdaad fundamentele keuzes te maken zijn in
september, bijvoorbeeld m.b.t. een forse vermindering van materialen. Het basisniveau
is verantwoord. Er is geen wettelijk minimum, dat bepaalt het AB. Wat heeft het AB er
voor over om op welk niveau te bepalen wat waar staat?
Bij een aantal burgemeesters is er een kennisachterstand over hoe de wet- en
regelgeving in Nederland bepaalt wat de aanrijtijden en aanrijnormen zijn. In Nederland
is er alleen voor de eerste tankautospuit een aanrijnorm en voor alle andere voertuigen
niet. Dat betekent dus dat het AB dit kan bepalen en daar zit uiteraard een risico in.
De vraag om onderbouwing van het minimum-scenario is duidelijk. Als het AB daar in
september mee in zou stemmen, inclusief een minimum-scenario voor risicobeheersing,
crisisbeheersing en in de benchmark voor alles wat in bedrijfsvoering in ondersteuning
zit, dan komt het aanzienlijk lager uit. Daar hoort dan ook een aanzienlijk lager
dienstverleningsniveau bij. Alles uiteraard binnen de wettelijke kaders en risico’s. Er is
bijvoorbeeld geen wettelijke basis voor het aantal posten.
In alle blokken wordt een verantwoorde keuze gemaakt. Er kan geschoven worden in de
blokken. In de verschillende scenario’s zijn er veel keuzes te maken.
M.b.t. het landelijke verdeelmodel zijn er 40 tot 50 indicatoren die daarin gewogen
worden. Wat op papier staat gaat nooit 1 op 1 over naar de veiligheidsregio’s. Overigens
is het zo dat als de prijscompensatie niet komt, je al snel tegen de grenzen aanloopt.
Voor wat betreft kosten in het kader van de huisvesting: In de begroting staat een
bedrag voor demarcatie om zo te kunnen bepalen wat aan de gemeente is en wat aan de
VNOG. Zaken als catering, brandonderzoek e.d. zijn vraagstukken om mee te nemen.
De voorzitter voegt toe dat er afspraken zijn gemaakt m.b.t. het informeren van de
raden. Dat gebeurt in elk geval na de tweedaagse. Mocht er een extra sessie nodig zijn,
dan moet dat gebeuren. De raden moeten voldoende geëquipeerd zijn om besluiten te
kunnen nemen waarvoor zij aangesteld zijn.
Mevrouw Besselink stelt voor om op basis van casuïstiek – een fictieve brand – de
consequenties van scenario’s door te nemen. Dat maakt het ook voor de raden meer
tastbaar.
De heer Van Oostrum heeft behoefte aan het maken van afspraken over preventieve
activiteiten die moeten gaan plaatsvinden. Bij evenementen en in het geval van
bijzondere gebouwen vallen veel zaken tussen wal en schip. Die stappen moeten goed
gezet worden in het kader van het verwachtingspatroon.
De heer Baars heeft meer nodig dan een benchmark. Wat is wel of niet verplicht en waar
liggen de keuzes?
De heer Rozendaal vindt het belangrijk om inzichtelijk te hebben hoeveel binnenkomt in
het Gemeentefonds en wat er uit gaat.
De heer De Baat denkt dat CBS-cijfers interessant zijn want de regio lijkt atypisch te zijn.
De heer Penninx doet de nadrukkelijke oproep om naar behoefte van de raden hen te
informeren over de voortgang.
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De heer Boumans complimenteert de directeur voor de wijze waarop hij de
werkzaamheden oppakt. Het is belangrijk om in september het goede gesprek te voeren.
Weliswaar zonder besluit, maar wel met een gedeeld gevoel.
De heer Kransen dankt voor het compliment en zegt toe ervoor te zorgen dat iedereen
voldoende en goed geïnformeerd is om de juiste discussie te kunnen voeren.
Mevrouw Bronsvoort m.b.t. de vraag om extra rapportages voor de raden: Dit kunnen de
burgemeesters ook individueel doen richting de raden. Extra rapportages opstellen legt
een grote druk op het geheel, maar dat is aan het AB.
De heer Penninx is het daar principieel op tegen. Het is belangrijk om zaken collectief in
te brengen.
Voor wat betreft de aanvliegroute naar september geeft de voorzitter aan dat er hard
wordt gewerkt in de organisatie. De voorzitter en de heer Kransen maken een ronde
langs de gemeenten. Tijdens de tweedaagse wordt het gesprek aangegaan in
informerende en opiniërende zin. In december komt dit terug ter besluitvorming.
Er wordt gekeken naar externe begeleiding als gespreksleiding e.d.
De vergadering besluit conform voorstel met dien verstande dat Nunspeet tegen stemt.
De agendapunten 12 t/m 16 worden in het besloten deel van de vergadering besproken.
17. Rondvraag
Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
18. Sluiting
De voorzitter sluit het openbare deel van de vergadering, met dank aan allen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland op 31 oktober 2019.

drs. D.G.L. Kransen
secretaris

mr. A.H. Bronsvoort MPM
waarnemend voorzitter
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Lijst van openbare besluiten van de vergadering van het algemeen bestuur
Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland te Apeldoorn
Vergadering: 27 juni 2019
1.

Opening
-

2.

Concept verslag en openbare besluitenlijst d.d. 28 maart
Het algemeen bestuur stelt het verslag en de openbare besluitenlijst vast.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen
Het algemeen bestuur neemt kennis van de schriftelijke mededelingen en ingekomen
stukken.

4.

Definitieve rampbestrijdingsplannen Lesli, Wolff en Benegas
Het algemeen bestuur besluit:
1. De rampbestrijdingsplannen Lesli, Wolff en Benegas vast te stellen.
2. De oude gemeentelijke rampbestrijdingsplannen voor deze bedrijven in te
trekken.

5.

Aanbesteding accountantsdiensten
Het algemeen bestuur besluit:
1. In te stemmen met het projectplan voor de aanbesteding van de
accountantsdiensten.
2. Het Programma van Eisen voor de aanbesteding van de accountantsdiensten vast
te stellen.

6.

Technische begrotingswijzigingen 2019
Het algemeen bestuur besluit:
1. De begrotingswijziging 2019-8 “Beschikking over innovatiebudget voor het project
zelfredzaamheid en burgerparticipatie” vast te stellen.
2. De begrotingswijziging 2019-10 “Krediet Jeugdbrandweer uitrusting, polo en
sweater” vast te stellen.

7.

Stand van zaken landelijke meldkamer samenwerking
1. Het algemeen bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de
ontwikkelingen binnen de landelijke meldkamer samenwerking (LMS).

8.

Inrichting bestuurlijke commissies, portefeuilles en bestuursopdrachten
Het algemeen bestuur besluit:
1. A. Het voorstel, zoals genoemd in bijlage 1 onder a, over de inhoud van
commissies, portefeuilles en bestuursopdrachten vast te stellen.
B. De samenstelling van de commissies, portefeuilles en trekkers van de
bestuursopdrachten, zoals opgenomen in bijlage 1 onder b en c, vast te
stellen.
C. Burgemeester Koops namens het algemeen bestuur zitting te laten nemen in
de Brandweerkamer.
2. Het onderwerp Risicobeheersing onder te brengen bij de commissie
Multidisciplinaire Veiligheid & Zorg.
3. De directeur VNOG aan te wijzen als bestuurlijk aanspreekpunt voor alle
burgemeesters.

9.

Jaarstukken 2018
Het algemeen bestuur besluit:
1. De jaarstukken 2018 vast te stellen.
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2. Het negatieve jaarresultaat 2018 van € 2.854.917 ten laste te brengen van de
deelnemende gemeenten conform de percentages van het verdeelmodel 2018.
3. De (restant) kredieten van 2018 naar 2019 over te hevelen conform bijlage 2 bij
de jaarstukken.
4. De kredietoverschrijding conform bijlage 2 van de jaarstukken te autoriseren.
5. Een bestemmingsreserve “Frictiekosten LMS” (Landelijke Meldkamer
Samenwerking) in te stellen, gevoed door de eenmalige extra rijksuitkering
vanwege de komst van de Landelijke Meldkamer, met een maximale hoogte van €
500.000 en een maximale looptijd van vijf jaar met als doel te voorzien in
incidentele dekking in achterblijvende kosten van de meldkamer.
6. De eenmalige extra rijksuitkering vanwege de komst van de Landelijke Meldkamer
te storten in deze bestemmingsreserve “Frictiekosten LMS” en daartoe
begrotingswijziging 2019-7 vast te stellen.
10. Begrotingswijziging 2019
Het algemeen bestuur besluit:
1. De ingediende zienswijzen van de gemeenten te betrekken bij de besluitvorming
en in te stemmen met de geformuleerde reacties op de zienswijzen met in
achtneming van de gemaakte opmerkingen.
2. De begrotingswijziging 2019-16, waarmee de gemeentelijke bijdrage voor 2019
incidenteel wordt verhoogd met € 4.499.400, vast te stellen.
3. De vastgestelde begrotingswijziging ter kennisname via de colleges aan te bieden
aan de gemeenteraden.
11. Programmabegroting 2020-2023
Het algemeen bestuur besluit:
1. De ingediende zienswijzen van de gemeenten te betrekken bij de besluitvorming
en in te stemmen met de geformuleerde reacties op de zienswijzen met in
achtneming van de gemaakte opmerkingen.
2. De primitieve Programmabegroting 2020-2023 vast te stellen.
3. Het effect van de vastgestelde Kadernota 2020-2023 te verwerken en daartoe
begrotingswijziging 2020-1 vast te stellen.
4. De kredieten voor vervangingsinvesteringen 2020 (bijlage 3 A) toe te kennen.
5. De aanbestedingskalender 2020 (bijlage 3 B) vast te stellen.
6. De geactualiseerde tarievenlijst 2020 (bijlage 4) vast te stellen.
7. De vastgestelde begroting ter kennisname via de colleges aan te bieden aan de
gemeenteraden en ter goedkeuring aan gedeputeerde staten.
12. Ademlucht
Het algemeen bestuur besluit:
1. De ademluchtwerkplaatsen in de kazernes Wezep, Harderwijk, Apeldoorn-Zuid,
Zutphen, Doetinchem en Groenlo in stand te houden en die in Elburg, Hattem,
Heerde, Putten, Nunspeet, Ermelo, Varsseveld, Zelhem, Genderingen, Didam,
Bergh, Wehl, Steenderen en Winterswijk te sluiten;
2. A. Het krediet voor de vervanging van ademlucht ter hoogte van € 4,2 mln. in
2019 toe te kennen;
B. Een aanvullend krediet van € 0,5 mln. beschikbaar te stellen;
3. A. In 2020 ademluchtapparatuur met een boekwaarde van € 180K vervroegd af te
schrijven (noodzakelijk);
B. In 2020 ademluchtapparatuur met een boekwaarde van € 155K vervroegd af te
schrijven (wenselijk);
C. De geschatte verkoopwaarde van de af te waarderen apparatuur ter hoogte
van €80K, te verrekenen met de afwaardering van € 155K;
4. Het boekwaardeverlies van € 255K (180+155-80) in het boekjaar 2020 te dekken
uit de egalisatiereserve kapitaallasten en hiertoe de begrotingswijziging 2020-3
“Kredietaanvraag ademlucht” vast te stellen.
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13. Concept vertrouwelijk verslag d.d. 28 maart 2019
Vertrouwelijk.
14. Terugblik en concept verslag themabijeenkomst d.d. 29 mei 2019
Vertrouwelijk.
15. Stand van zaken financiële en organisatorische situatie VNOG
Vertrouwelijk.
16. Eerste Financiële Verkenning 2019
Het algemeen bestuur besluit:
1. De Eerste Financiële Verkenning 2019 vast te stellen.
2. De kredieten hoogwerkers te verhogen met in totaal € 200.000.
3. De begrotingswijziging 2019-17 vast te stellen.
17. Rondvraag
18. Sluiting
-

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland op 31 oktober 2019.

drs. D.G.L. Kransen
secretaris

mr. A.H. Bronsvoort MPM
waarnemend voorzitter
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1. Vergaderschema 2020

Mededelingen vanuit het dagelijks bestuur
1. Vergaderschema 2020
Het vergaderschema van de VNOG voor 2020 is als bijlage bijgevoegd. Dit overzicht is
ook afzonderlijk per mail aan de secretariaten toegezonden.
Advies: Ter kennisneming.
2. Stand van zaken Truckkartel
Vijf vrachtwagenfabrikanten (Scania, MAN, DAF, Daimler en Volvo/Renault) hebben in de
periode 1997 - 2011 de prijzen van trucks kunstmatig hoog gehouden zodat bedrijven en
overheden jarenlang teveel geld hebben betaald voor nieuwe vrachtwagens. NL
Truckkartel dagvaart namens 1400 organisaties en bedrijven – waaronder de VNOG – de
vrachtwagenleveranciers. Alle gemeenten, met uitzondering van Apeldoorn (eigen
procedure) en Nunspeet, hebben de VNOG gemachtigd een claim in te dienen. De
afgelopen maanden heeft de VNOG de basisgegevens van de brandweervoertuigen
verzameld in samenspraak met de gemeenten. Het kan nog jaren duren voordat er een
uitspraak komt. Als er geschikt gaat worden, gaat e.e.a. uiteraard sneller.
Advies: Ter kennisneming.
3. Voortgang opvolging aanbevelingen Stella brand
De Grip 3 inzet brand Stella is aanleiding geweest voor een multidisciplinaire leertafel
“Ontruimen en evacueren”. Inmiddels zijn de aanbevelingen uit deze bijeenkomst
uitgewerkt. Er is een stroomschema ontwikkeld, waarin de maatregelen bij ‘schuilen’,
‘ontruimen’, ‘evacueren’ en ‘dringend advies om het gebied te verlaten’ zijn uitgewerkt.
Daarin zijn de juridische context, een begrippenkader, tijdslijnen, operationele
wegingscriteria, voorbeeldscenario’s en tips voor operationeel functionarissen
opgenomen. Het doel van het stroomschema is meer duidelijkheid te geven over de
begrippen (schuilen, ontruimen, evacueren) en de bijbehorende taken en
verantwoordelijkheden. Bij de Stella brand en ook bij eerdere incidenten bleken hier
verschillende beelden over te bestaan. Het document is afgestemd in diverse
multidisciplinaire en gemeentelijke overleggen en wordt onder de aandacht gebracht
tijdens de reguliere trainingen en multidisciplinaire (bestuurlijke) oefeningen. De
documenten zijn geplaatst op de centrale directory’s waar alle operationele informatie
beschikbaar is voor gebruik tijdens incidenten.
Advies: Ter kennisneming.
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Ingekomen stukken
1. Lid Raad van Toezicht Stichting Het Veluwse Bosbrandweer Comité

Brief van de Raad van Toezicht van St. Het Veluwse Bosbrandweer Comité (VBC) aan het
Algemeen Bestuur van de VNOG, verzonden op 25 juni 2019
Burgemeester Van der Hoeve heeft de Raad van Toezicht VBC geïnformeerd over zijn
aftreden per 1 oktober 2019. Conform de statuten van het VBC wordt dan ook het
lidmaatschap beëindigd van de Raad van Toezicht VBC. De Raad van Toezicht verzoekt
het Algemeen Bestuur van de VNOG om per 1 oktober 2019 een nieuw lid te benoemen.
De Raad van Toezicht geeft daarbij in overweging om als nieuw lid in ieder geval een
burgemeester van een van de aan het VBC deelnemende gemeenten te benoemen en
daarbij tevens rekening te houden met de omvang van het bosareaal van de gemeenten.
Advies: dit onderwerp staat op de agenda van deze vergadering.
2. Samenstelling evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s

Mailbericht van het Veiligheidsberaad, ontvangen op 8 juli 2019.
5 juli 2019 heeft de ministerraad ingestemd met de instelling van de Evaluatiecommissie
Wet veiligheidsregio’s. De heer Erwin Muller is benoemd als voorzitter van de commissie.
Leden van de commissie zijn mevrouw Magda Berndsen, mevrouw Beatrice de Graaf,
mevrouw Nathalie Kramers, de heer Bernt Schneiders en de heer Paul Verlaan.
De evaluatie is van belang om zicht te krijgen op het functioneren van het stelsel zoals
beschreven in de Wet veiligheidsregio’s, zowel ten aanzien van de bestuurlijke als
operationele componenten. De commissie gaat zich ook buigen over het IFV-deel. De
evaluatiecommissie brengt uiterlijk eind 2020 haar onderzoeksrapport uit.
Advies: ter kennisneming.
3. Loonbijstelling 2019 en meerjarige bedragen BDuR
Brief namens de Minister van Justitie en Veiligheid aan de voorzitters van de
veiligheidsregio’s, verzonden op 4 juli 2019.
Met deze brief wordt de loonbijstelling 2019 BDuR voor het jaar 2019 toegekend en een
prognose gegeven van de BDUR bijdrage 2020-2023.
BDuR bijdrage 2019. Over 2019 wordt geen prijsbijstelling 2019 BDuR uitgekeerd. De
loonbijstelling voor de VNOG bedraagt € 127.183,-. Hiermee komt de totale BDUR
bijdrage voor 2019 op € 8.028.591. Hiervoor moet de begroting worden gewijzigd. Dit
wordt meegenomen in de Tweede Financiële Verkenning 2019.
BDuR bijdrage 2020. De bijdrage voor 2020 is nog afhankelijk van parlementaire
goedkeuring. Het bedrag dat nu wordt verwacht inclusief de doorwerking van de
loonbijstelling 2019 is € 7.366.569 (Dit bedrag wijkt af van het in de brief van 4 juli 2019
genoemde bedrag. Van het ministerie is een mail ontvangen met een correctie.). In de
primitieve begroting van de VNOG voor 2020 is € 7.423.000 opgenomen. Dit bedrag is
inclusief de door de VNOG geraamde € 156.000 voor loon- en prijsbijstelling 2020. Of er
in 2020 loon- en prijsbijstelling wordt uitgekeerd, is pas bekend in juni 2020, nadat de
beschikking hierover is ontvangen. In de begroting van de VNOG is de uitname in 2020
voor de meldkamer verwerkt, waardoor het bedrag lager is dan in 2019.
Advies: ter kennisneming.
4. Rapportage Visitatie in de veiligheidsregio: Rode draden 2014 – 2018
Brief van de voorzitter van het Veiligheidsberaad aan de minister van Justitie en
Veiligheid, ontvangen op 18 juli 2019.
Conform artikel 56 van de Wet veiligheidsregio’s wordt iedere veiligheidsregio eens in de
vijf jaar gevisiteerd. Jaarlijks wordt door de voorzitters van de visitatiecommissies een
overkoepelende rapportage opgesteld waarin de ‘rode draden’ van de visitaties zijn
weergegeven. Hiermee wordt zichtbaar hoe de veiligheidsregio’s zich op verschillende
thema’s hebben ontwikkeld en welke accentverschuivingen en nieuwe rode draden naar
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voren zijn gekomen. In het voorjaar van 2020 verschijnt een overkoepelende rapportage
waarin de belangrijkste leerpunten en ontwikkelingen uit alle visitaties zijn gebundeld
met een evaluatie van de methode.
Advies: ter kennisneming.
5. Verdeelonderzoek gemeentefonds
Brief van de waarnemend directeur Bestuur, Financiën en Regio’s van het ministerie van
BZK aan het algemeen en dagelijks bestuur van de VNOG, ontvangen op 24 juli 2019.
In de brief wordt aangekondigd dat in opdracht van de ministeries van BZK en Financiën
een onderzoek plaats gaat vinden tot een herijking van de verdeling van de algemene
uitkering. Aanleiding voor het onderzoek is onder andere de manier waarop het sociaal
domein onderdeel uitmaakt van de verdeling, de gevolgen van de toegenomen regionale
samenwerking en de wijze waarop de eigen inkomsten van gemeenten in de verdeling
worden betrokken. Daarnaast is behoefte aan vereenvoudiging. De herijking heeft
betrekking op een totaalbedrag van € 29,3 miljard. Invoering van de nieuwe verdeling is
voorzien in 2021.
Belangrijke vraag in het onderzoek is of gemeenten afwijkende kostenpatronen hebben
als gevolg van verschillende vormen van regionale samenwerking (o.a. veiligheidsregio's,
regionale uitvoeringsdiensten en shared service centers voor overhead). Daarom zijn
voor het onderzoek de gegevens van zowel gemeenten als samenwerkingsverbanden
noodzakelijk.
Advies: ter kennisneming. De VNOG zal medewerking verlenen aan dit onderzoek.
6. Aankondiging onderzoek crisiscommunicatie 112
Brief van de Inspecteur-Generaal Inspectie Justitie en Veiligheid aan de voorzitter van de
VNOG, verzonden op 22 juli 2019
De Inspectie JenV vraagt om mee te werken aan het onderzoek dat zij doet naar de
crisiscommunicatie ten tijde van de uitval van het noodnummer 112 op 24 juni jl. Het
onderzoek richt zich op het traject om de burger te informeren over alternatieven voor
112 en of gewerkt is conform de afspraken en procedures.
Het doel is om lessen te trekken voor de toekomst in relatie tot crisiscommunicatie. Ook
het Agentschap Telecom onderzoekt de telefoniestoring (inclusief NL-Alert en 112). De
Inspectie en het Agentschap Telecom streven ernaar de onderzoeken dit jaar af te
ronden.
Advies: ter kennisneming. De gevraagde documenten zijn verzameld en ter beschikking
gesteld aan de Inspectie JenV.
7. Regiobeeld borging vakbekwaamheid crisisfunctionarissen
Brief van de Inspectie Justitie en Veiligheid aan de waarnemend voorzitter van de VNOG,
verzonden op 2 september 2019.
De Inspectie heeft voor de vierde keer een periodiek beeld uit over de stand van zaken
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing in het land, voorheen genoemd de ‘Staat
van de Rampenbestrijding’. Dit jaar heeft de Inspectie een verdiepend onderzoek gedaan
naar de onderwerpen Operationele prestaties, Borging vakbekwaamheid crisisfunctionarissen, Samenwerking en Kwaliteitszorg. Bij de VNOG is onderzoek gedaan naar
‘Borging vakbekwaamheid crisisfunctionarissen’.
De veiligheidsregio moet inzicht hebben in de vakbekwaamheid van de verschillende
crisisfunctionarissen. Onderzocht is in hoeverre de veiligheidsregio dat inzicht heeft en
daartoe inspanningen verricht.
De Inspectie stelt vast ‘dat de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland slechts
enkele stappen van de ‘lifelong learning loop’ heeft ingericht en/of dat de samenhang
daartussen ontbreekt. De veiligheidsregio heeft daardoor maar beperkt inzicht in de
vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen en de borging niet op orde.’
ISM AB 31-10-2019
Pagina 3 van 4

De deelconclusies geven samengevat het volgende beeld:
1. De voorbereidingen t.a.v. de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen is op orde.
2. De werving en selectie van de multifuncties Leider CoPI, Operationeel Leider en
Informatiemanager is op orde. Het inzicht in de werving en selectie van
crisisfunctionarissen uit de kolommen die geen deel uitmaken van de
veiligheidsregio (zoals de politie) is voor verbetering vatbaar.
3. Het op peil houden van kennis en vaardigheden van de crisisfunctionarissen is
op orde.
4. Het benutten van evaluaties van oefeningen en praktijkinzetten om inzicht te
krijgen in de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen en het reflecteren op
plannen, beleid en organisatie is voor verbetering vatbaar.
5. Het aanbrengen van verbeteringen in de vakbekwaamheid van
crisisfunctionarissen of in de organisatie daarvan is voor verbetering vatbaar.
Advies: ter kennisneming. De afdeling Crisisbeheersing pakt de punten die voor
verbetering vatbaar zijn op. Onder andere door de invoering van een kwaliteitszorgsysteem om de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen te monitoren. De
verbeterpunten sluiten aan bij de richtinggevende uitspraken van de bestuurlijke
tweedaagse.
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Vergaderplanning 2020
Tijdstip
Donderdag

Vergadering
DB VNOG

09.30 - 10.30 Bestuurlijke afstemmingstafel

Januari Februari

Maart

16

10.30 - 12.30 DB VNOG
09.30 - 12.00 uur DB VNOG /
09.30 - 13.30 12.00 - 13.30 uur DB PNOG

16

12.30 - 13.30 DB / OR

16

April

Mei

Juni

9
13*
09.30-11.30
uur

9

14

5

Juli

Augustus

September

Oktober

2

8

2

8

4*

November December

19*

10
2

* DB VNOG eerst i.v.m. DB RBC

Donderdag
9.30 - 13.30

AB VNOG / DVO
09.30 - 12.00 uur AB VNOG /
12.00 - 13.30 uur AB PNOG

26

25*

do. 24 en vr. 25

29*

10

* AB VNOG eerst i.v.m. DB RBC

Donderdag
15.00 -18.00

AB themabijeenkomst
23

Commissies:
Middelen, Informatievoorziening &
09.30 - 11.00 Meldkamer
09.30 - 11.00 Multidisciplinaire Veiligheid & Zorg
11.00 - 12.30 Brandweerzorg
Donderdag

Veiligheidsberaad (voorzitter AB)
AB IFV (voorzitter AB)
DB RBC / RDVR (directeur)
Brandweercongres/-event
VNG congres
NGB (genoootschap burg.)
1e do. Oktober

ma. 10***
ma. 10***
ma. 10***

2
2
2

wo. 27
wo. 27
wo. 27

16 (+ minister)

3
3
3

wo. 30-9
wo. 30-9
wo. 30-9

12

12
12
12
5 (+ minister)

11

12
23/24

13/14

19/20

23/24

28/29

25/26

11
16

13

17/18

29/30

19/20

17/18

1 en 2
9/10 juni
1

*AB/DB VNOG eerst of aanpassing tijdstip i.v.m. DB RBC
**Bestuurlijke tweedaagse: organisatie en onderwerpen in 2020 door Politie
*** Idealiter dient deze commissievergadering in de week voor het DB plaats te vinden. Dit valt in de vakantieperiode regio Midden. Een week eerder zijn de stukken nog niet gereed en heeft de directeur vakantie.

reservedata
VAKANTIE-PERIODES
Januari

voorjaarsvakantie noord
voorjaarsvakantie midden/zuid
Goede vrijdag
Tweede paasdag
koningsdag
meivakantie
bevrijdingsdag
hemelvaartsdag
Tweede pinksterdag
zomervakantie noord
zomervakantie midden
zomervakantie zuid
herfstvakantie noord
herfstvakantie midden/zuid
Kerstvakantie

aangepaste planning 20190730

februari

Maart

April

10
13
27
27 t/m 30

mei

Juni

Juli

Augustus

September

Oktober

November December

t/m 3
5
21
1
4-7 t/m 16-8
18-7 t/m 30-8
11-7 t/m 23-8
12 t/m 16
19 t/m 23
25 en 26

1 5. Voortgang WNRA en rechtspositie brandweervrijwilligers.pdf

Informatienota voor :

vergadering algemeen bestuur

Datum

:

31 oktober 2019

Onderwerp

:

Rechtspositie brandweervrijwilligers en ontwikkelingen
in het kader van de Wet normalisering rechtspositie

Agendapunt

:

5.

Kenmerk

:

AB/1930

Portefeuillehouder

:

H.J. van Schaik

Bijlage

:

Opvraagbaar bij bestuursondersteuning:
1. Onderzoeksresultaten rechtspositie
brandweervrijwilligers
2. Uitstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
3. Rapport ‘Bouwen aan vertrouwen’ Brandweer
Amsterdam-Amstelland

ambtenaren

Inleiding
Hierbij wordt u geïnformeerd over
a. het onderzoek rechtspositie brandweervrijwilligers
b. het uitstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
c. de bestuurlijke commissie modernisering brandweer
Kernboodschap
a. Onderzoek rechtspositie brandweervrijwilligers
De heer Verburg, hoogleraar arbeidsrecht aan de Radbouduniversiteit, heeft op
verzoek van de minister van V&J en de Brandweerkamer onderzoek gedaan naar de
juridische mogelijkheden om de huidige vormen van vrijwilligheid bij de brandweer
te behouden. Dit na uitkomst van onderzoek waarin geconcludeerd is dat er een
reëel risico bestaat dat elementen in de rechtspositie van de brandweervrijwilligers
in strijd zijn met de normen uit Europese en internationale regelgeving en
jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie.
Het Veiligheidsberaad onderschrijft de conclusie van de heer Verburg dat de huidige
inrichting en werkwijze ten aanzien van vrijwilligheid bij de brandweer binnen het
bestaande juridische kader niet behouden kan blijven.
Het Veiligheidsberaad heeft de portefeuillehouder Brandweer gevraagd om samen
met de Brandweerkamer en het ministerie van J&V te onderzoeken hoe de
brandweerorganisatie kan worden vormgegeven zodat er een fundamenteel verschil
ontstaat tussen vrijwilligers en beroepskrachten. Voor dit onderzoek is een
denktank opgericht. Onder leiding van de heer Verburg wordt getoetst of de
voorgestelde oplossingen passen binnen de juridische kaders. De resultaten staan
op de agenda van de vergadering van het Veiligheidsberaad van 9 december a.s.
b. Uitstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Op 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in
werking. Voor het personeel dat in dienst is van de veiligheidsregio’s (uitgezonderd
het ambulancepersoneel dat een eigen CAO volgt) is in de aanpassingswetgeving
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uitstel verleend. Gezien de complexe situatie van werkgeverschap en de mogelijke
consequenties voor de inrichting van het hybride model van brandweerzorg is
hierom gevraagd. De omzetting van de huidige aanstelling van het personeel van
de veiligheidsregio’s naar een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht gebeurt
op nader te bepalen tijdstip.
Het al dan niet volgen van de Wnra staat los van de vraag of brandweervrijwilligers
in arbeidsrechtelijke zin als beroepskrachten moeten worden behandeld. De keuze
voor het meest geschikte moment om de uitzondering voor de veiligheidsregio’s op
te heffen en de vraag welke randvoorwaardelijke zaken daarbij van belang zijn,
vraagt om nader onderzoek en overleg met betrokken partijen.
Het Veiligheidsberaad heeft de Brandweerkamer verzocht een advies voor te leggen
over een publiekrechtelijke regeling die de arbeidsvoorwaarden voor het personeel
van de veiligheidsregio’s regelt, tenminste voor de periode waarin de uitzondering
op de Wnra van kracht is. Dit advies wordt uiterlijk in de vergadering van het
Veiligheidsberaad van 9 december 2019 voorgelegd.
Uitstel van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio’s heeft tot gevolg
dat:
 In 2020 de CAR-UWO in stand wordt gehouden.
De VNG (het LOGA, CvA) wil alleen in het transitiejaar (2020) de huidige
arbeidsvoorwaardenvorming blijven ondersteunen.
 De aansluitingsovereenkomst met de VNG voor het volgen van de CAR-UWO
voor de Veiligheidsregio’s (tijdelijk) blijft bestaan;
 De wijze waarop de arbeidsvoorwaarden van de veiligheidsregio’s vorm krijgen
na de voorgenomen normalisering in 2021 in relatie tot de nieuwe
werkgeversvereniging en de cao voor niet-gemeenten nog moet worden
uitgewerkt.
c. Bestuurlijke commissie modernisering brandweer
Het rapport ‘Bouwen aan vertrouwen’ bevat conclusies en aanbevelingen gericht op
de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Enkele conclusies en aanbevelingen
kunnen ook andere veiligheidsregio’s raken. De voorzitter van de Veiligheidsregio
Amsterdam-Amstelland heeft daarom de voorzitters van de veiligheidsregio’s en de
minister van Justitie en Veiligheid (JenV) een reactie gevraagd op:
A. Verandering van het brandweervak
B. Flexibiliseren van de brandweerorganisatie
C. Het overleg(klimaat) over Arbeidsvoorwaarden
Een bestuurlijke commissie, bestaande uit mevrouw Halsema en de heren Kolff,
Depla, Aboutaleb en Weterings, gaat onderzoeken wat nodig is voor een
toekomstbestendige (beroeps)brandweer. Gelet op de verdere uitwerking van het
dossier vrijwilligheid en het traject van de denktank ligt de focus vooralsnog bij de
beroepsbrandweer.
Consequenties
Omdat onduidelijk is of het uitstel van de Wrna tijdelijk of definitief afstel is, zijn
twee scenario’s denkbaar:
1. De veiligheidsregio’s worden definitief uitgezonderd van de Wnra.
De ambtenarenstatus en arbeidsvoorwaarden blijven behouden. Dit betekent dat
de veiligheidsregio's een eigen werkgeversvereniging moeten oprichten.
2. De veiligheidsregio’s komen onder de Wnra te vallen. Een overgang naar een
genormaliseerd arbeidsvoorwaardenstelsel (private arbeidsrecht) vindt plaats per
2021 of later.
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In dit scenario ligt het voor de hand dat de veiligheidsregio’s lid worden van een
op te richten werkgeversvereniging voor niet-gemeenten zodat zij hun
medewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden kunnen bieden als in de CAO
gemeenten. De VNG biedt alle gemeenschappelijke regelingen deze
mogelijkheid. Het is ook mogelijk dat de veiligheidsregio’s een eigen CAO willen
afsluiten. Zolang nog onduidelijk is of de medewerkers van de Veiligheidsregio’s
onder de Wnra komen te vallen, kan de VNOG geen lid te worden van de eerder
genoemde werkgeversvereniging voor niet-gemeenten.
Tot 2020
De relatie met de VNG kan ongewijzigd blijven. Voor het jaar 2020 wordt de
CAR/UWO, in ieder geval, in stand gehouden voor de veiligheidsregio’s.
Na 2020
Op 18 april 2019 heeft het VNG-bestuur besloten een werkgeversvereniging voor
gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen op te richten. Hierdoor kunnen de
aangesloten organisaties na de normalisering (Wnra) hun medewerkers dezelfde
arbeidsvoorwaarden blijven bieden als in de Cao Gemeenten. Gelet op het
mogelijke scenario dat personeel van veiligheidsregio's later onder de Wnra komt te
vallen, worden de brandweerhoofdstukken van de CAR/UWO in 2019 omgezet naar
Cao-teksten. Zoals aangegeven, kunnen Veiligheidsregio’s – gelet op de
onzekerheid over de Wrna - niet bij een werkgeversvereniging aan te sluiten.
De CAR/UWO wordt na 2020 (door VNG) niet meer bijgehouden. Dit vereist op
korte termijn vanuit de Brandweerkamer voorstellen en alternatieve oplossingen.
De VNOG volgt de landelijke ontwikkelingen nauwgezet en indien nodig onderneemt
zij actie.
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1 7. Portefeuille natuurbranden en lidmaatschap Raad van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comite.pdf

Voorstel voor :

AB

Datum

:

31 oktober 2019

Onderwerp

:

Portefeuille natuurbranden en lidmaatschap Raad van Toezicht
Veluws Bosbrandweer Comité

Agendapunt

:

7

Kenmerk

:

AB/1927

Bijlagen: 1. Overzicht portefeuilles algemeen bestuur VNOG

Inleiding
De heer Van der Hoeve heeft per 26 september jl. afscheid genomen als
burgemeester van Epe. Daarmee komen de portefeuillehouder Natuurbrand en het
lidmaatschap van de Raad van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comité (VBC)
vacant.
Op 16 juli jl. heeft u een verzoek ontvangen om uw eventuele belangstelling voor
deze portefeuille en/of dit lidmaatschap kenbaar te maken. Op basis van de
ontvangen reacties op dit verzoek vindt u hieronder een voorstel.
Advies-besluit
1. Burgemeester Rozendaal van de gemeente Elburg te benoemen als
portefeuillehouder natuurbranden.
2. Burgemeester Baars van de gemeente Ermelo aan te wijzen als lid van de Raad
van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comité.
Beoogd effect
Een (blijvende) bestuurlijke borging van het thema natuurbranden.
Argumenten
1.1. Met deze benoeming is blijvende bestuurlijke aandacht op het thema
natuurbranden geborgd.
Het doel van de portefeuilles in het AB VNOG is o.a. langdurige expliciete
bestuurlijke aandacht en één bestuurlijk aanspreekpunt.
De VNOG werkt met de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden, de
Provincie en vele andere partners nauw samen op het gebied van de
natuurbrandbeheersing en –bestrijding. Zo wordt samengewerkt om te komen tot
maatregelen die het risico op onbeheersbare natuurbranden reduceren en de
effecten voor de veiligheid voor mensen, economie en ecologie beperken.
2.1. De gemeente Ermelo maakt deel uit van de VBC gemeenten.
De Raad van Toezicht, heeft per brief, de overweging meegegeven om als nieuw lid
in ieder geval een burgemeester van een van de aan het VBC deelnemende
gemeenten te benoemen, en daarbij tevens rekening te houden met de omvang
van het bosareaal van de gemeenten. VBC gemeenten: Apeldoorn, Brummen,
Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten,
Voorst.
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1.2/2.2. De vacant stelling is conform de overeengekomen procedure verlopen.
In het algemeen bestuur is afgesproken dat portefeuilles en lidmaatschappen
opengesteld worden voor alle leden van het AB. Alle leden van het AB zijn in de
gelegenheid gesteld om hun belangstelling voor deze portefeuille kenbaar te
maken.
Burgemeester Rozendaal heeft zijn belangstelling kenbaar gemaakt voor de
portefeuille Natuurbranden en burgemeester Baars voor het lidmaatschap van de
Raad van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comité.
Kanttekeningen
Geen.
Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding
Het voorstel is om de benoeming met onmiddellijke ingang plaats te laten vinden.
Het VBC wordt na de vergadering geïnformeerd.
Personele consequenties
Financiële consequenties
-
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Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;
Bijeen in de vergadering d.d. 31 oktober 2019;
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 12 september 2019;
Besluit:
1. Burgemeester Rozendaal van de gemeente Elburg te benoemen als
portefeuillehouder natuurbranden.
2. Burgemeester Baars van de gemeente Ermelo aan te wijzen als lid van de Raad
van Toezicht Veluws Bosbrandweer Comité.

De secretaris

De waarnemend voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

mr. A.H. Bronsvoort MPM

Apeldoorn, 31 oktober 2019
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Bijlage 1 Overzicht portefeuilles algemeen bestuur VNOG
Portefeuilles Algemeen Bestuur VNOG
Portefeuille

Portefeuillehouder AB

Link met portefeuille DB

Natuurbrand

Vacant

Brandweer

Grensoverschrijdende
samenwerking (voorheen
Landsgrensoverschrijdende
samenwerking)
Demografie

Joost van Oostrum

Crisisbeheersing en
gemeentelijke processen

Marianne Besselink

Brandweer, Bedrijfsvoering

Lidmaatschappen
bestuur/raad van toezicht
Brandweerkamer

AB lid

Link met portefeuille DB

Jacqueline Koops

Bedrijfsvoering

Raad van Toezicht Veluws
Bosbrandweer Comité (VBC)
Gelderse Commissie
Veiligheid Grote Rivieren
Samenwerkingsregeling
ongevallenbestrijding
IJsselmeergebied (SAMIJ)
Vervoer over spoor /
Noordtak Betuwelijn

Vacant

Brandweer

Jos Penninx

Crisisbeheersing

André Baars

Crisisbeheersing

Sebastiaan van ‘t Erve

Risicobeheersing
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1 8. Terugblik tweedaagse en concept Toekomstvisie en opdrachten.pdf

Nota voor

:

vergadering algemeen bestuur

Datum

:

31 oktober 2019

Onderwerp

:

Concept Toekomstvisie en Opdrachten

Agendapunt

:

8.

Kenmerk

:

AB/1928

Portefeuillehouder:

A.H. Bronsvoort

Bijlage: 1. Concept Toekomstvisie-Opdrachten met bijlagen a. concept
materieelspreidingsplan en b. inzetten 2e Tankautospuit
2. Concept aanbiedingsbrief aan de raad
3. Q&A

Inleiding
Tijdens de bestuurlijke tweedaagse op 18 en 19 september 2019 heeft het AB
richtinggevende uitspraken gedaan over de toekomst van de VNOG. Op basis van
een visie zijn tijdens ook richtingen voor (vervolg)opdrachten uitgesproken.
De Toekomstvisie en Opdrachten zijn uitgewerkt in een concept document (bijlage
1). Burgemeesters kunnen dit document gebruiken in het gesprek met de raad. Een
concept aanbiedingsbrief aan de raad is bijgevoegd (bijlage 2).
De VNOG heeft op 24 en 25 september en 1 oktober bijeenkomsten georganiseerd
om de raadsleden van de VNOG-gemeenten over de uitkomsten van de tweedaagse
te informeren. De meest relevante en/of meest gestelde vragen treft u in bijlage 3
aan. Op verzoek van meerdere raadsleden zijn twee bijlagen aan de toekomstvisie
toegevoegd: Ten eerste het concept materieel spreidingsplan. Dit is een concept
document: Mogelijk wordt het voorstel aangepast naar aanleiding van de
uitzoekopdrachten die het bestuur heeft gegeven in de tweedaagse op 18 en 19
september 2019. Ten tweede een overzicht met informatie over het aantal inzetten
van de tweede tankautospuit.
Op 12 december a.s. stelt het AB de Toekomstvisie definitief vast.
Ondertussen zit de VNOG niet stil. De concept teksten zijn gebruikt voor de eerste
aanzetten voor de ambtelijke Implementatieplannen. Het streven is dat deze eind
dit jaar klaar zijn zodat begin 2020 zaken verwerkt kunnen worden in de begroting.
Advies-besluit
1. De concept versie van de Toekomstvisie en Opdrachten te bespreken en de
definitieve versie op 12 december a.s. in het AB vast te stellen.
Beoogd effect
Een toekomstbestendige VNOG-organisatie.
Argumenten
1.1. De Toekomstvisie is tijdens de bestuurlijke tweedaagse tot stand gekomen.
De Toekomstvisie sluit aan op de samenvatting van de tweedaagse en het
persbericht die na de tweedaagse zijn opgesteld. De Toekomstvisie vormt het
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fundament waarop andere documenten kunnen voortbouwen, zoals het Regionaal
Beleidsplan.
1.2 De Opdrachten volgen uit de tweedaagse, onder andere naar aanleiding van de
gekozen bouwstenen.
Tijdens de tweedaagse zijn aan de hand van bouwstenen - en het ‘knoppenmodel’
met de financiële effecten - per organisatieonderdeel uitspraken gedaan, passend
binnen de visie. Die uitspraken zijn nu geformuleerd als Opdrachten. De VNOG zal
de Opdrachten uitvoeren. Daartoe worden ambtelijk Implementatieplannen
opgesteld waarin de effecten worden weergegeven die de besluiten en de
uitkomsten van de Opdrachten hebben op onder meer werkzaamheden,
medewerkers, materieel en financiën per jaar. Het plan bevat de meerjarige
planning, inclusief (financiële) effecten voor de komende jaren. Het is de bedoeling
dat dit plan op 31 december 2019 klaar is.
1.3. Op 12 december ligt ook de concept Kadernota voor.
De concept Kadernota 2021-2024 wordt in dezelfde AB-vergadering behandeld als
de Toekomstvisie: 12 december a.s. Dat betekent dat de meerjarige (financiële)
effecten van de Toekomstvisie nog niet in de concept Kadernota verwerkt kunnen
worden. De concept Kadernota bevat:
 een verwijzing naar de Toekomstvisie en de Opdrachten.
 de financieel-technische uitgangspunten voor de komende begroting, zoals de toe
te passen loon- en prijsindex voor 2021 en de nieuwe percentages van het
verdeelmodel (zoals gemeld in de Reader van de tweedaagse krijgt het
verdeelmodel, conform gemeenschappelijke regeling VNOG in 2021 een eerste
update).
 diverse inhoudelijke uitgangspunten voor de verdere (meerjaren) uitwerking.
 waar mogelijk een eerste globale inkijk meerjarig.
 autonome ontwikkelingen voor 2021, die los staan van de richtinggevende
uitspraken.
Gestreefd wordt naar één AB-voorstel waarin Toekomstvisie, Opdrachten en
Kadernota worden behandeld.
Zoals aangegeven, wordt de komende maanden het ambtelijk Implementatieplan
opgesteld. Het Implementatieplan wordt afgerond in de weken na 12 december. De
meerjarige opbouw die in het Implementatieplan staat, inclusief een gedetailleerder
beeld van de (financiële) effecten voor de komende jaren, zal vervolgens begin
2020 in de Begroting 2021-2024 worden opgenomen. Bij de behandeling van de
Begroting vindt dan besluitvorming over de meerjarige opbouw plaats.
1.4.
De stappen in de besluitvorming zijn daarmee duidelijk.
Bestuurlijke besluitvormingstraject:

Het AB stelt op 12 december de Toekomstvisie en Opdrachten definitief vast.

Het AB stelt op 12 december de concept Kadernota voorlopig vast. Dan gaat hij
voor een reactie naar de raden. Deze stap is wettelijk niet verplicht maar een
extra stap die de VNOG zet in het kader van betrokkenheid en transparantie.
De stap staat vermeld in de Financiële Verordening VNOG.

Het AB stelt in maart 2020 de Kadernota definitief vast, met inachtneming van
de reacties van de raden. Daarna wordt de Kadernota gebruikt om de concept
Begroting 2021 te maken. De doorrekening uit het Implementatieplan wordt
ook in de begroting verwerkt.

Het DB stelt in april 2020 de concept Begroting 2021 voorlopig vast. Daarna
gaat de begroting voor een zienswijze naar de raden.

2



Het AB stelt in juni 2020 de Begroting 2021 definitief vast, met inachtneming
van de ingediende zienswijzen.

Resumé rol raden:
 Tot 12 december: burgemeesters input meegeven over de Toekomstvisie en de
Opdrachten die de burgemeesters kunnen gebruiken bij de definitieve
besluitvorming in het AB van 12 december.
 Van 12 december tot maart 2020: een reactie geven op de concept Kadernota
2021-2024.
 Van 9 april 2020 tot begin juni: een formele zienswijze geven op de concept
Begroting 2021-2024.
Gedurende de zienswijzenperiode kunnen de raden hun visie geven op de
meerjarige (financiële) opbouw van de uitvoering van de Toekomstvisie en
Opdrachten.
Kanttekeningen
N.v.t.
Uitvoering/communicatie/inwerkingtreding
Het tijdpad is als volgt:
 2 oktober: behandeling eerste concept Toekomstvisie-Opdrachten in het DB. De
opmerkingen van het DB zijn verwerkt in de concept Toekomstvisie-Opdrachten
die aan het AB wordt verzonden.
 31 oktober: behandeling concept Toekomstvisie-Opdrachten in AB.
 AB-leden kunnen - indien gewenst - het concept gebruiken in de gesprekken
met hun raden die in aanloop naar de besluitvorming in het AB van
12 december plaatsvinden. Een concept aanbiedingsbrief is bijgevoegd.
Start traject richting het AB van 12 december:
 4 november: behandeling stukken in MT
 13 november: behandeling in FAO
 21 november: behandeling in Commissie
 28 november: behandeling in DB
 12 december: behandeling in AB
Rapportage/ evaluatie
Tussentijdse rapportage en verantwoording vindt plaats via de Eerste en Tweede
Financiële Verkenning. De eindrapportage vindt plaats in het Jaarverslag en de
Jaarrekening.
Personele consequenties
De uitwerking van de Toekomstvisie-Opdrachten gebeurt binnen de bestaande
formatie. De daadwerkelijke uitvoering van de opdrachten heeft diverse personele
consequenties, zie bijgevoegd document. Dit wordt nader uitgewerkt.
Financiële consequenties
Het financiële resultaat van de Toekomstvisie/Opdrachten leidt tot een besparing
van € 209.000 ten opzichte van de gerepareerde begroting 2019. Daarnaast is
€ 305.000 aan aanvullende besparingen1 mogelijk.
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Afgeronde bedragen. Let op: diverse onderwerpen moeten nog uitgezocht worden, bedragen onder
voorbehoud.
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Dat betekent dat de reparatie 2019 van +€ 4,5 miljoen uiteindelijk kan dalen naar
+€ 4 miljoen. Daarnaast zijn diverse aanvullende besparingsmogelijkheden in
onderzoek. Dit eindbeeld wordt naar verwachting pas over drie tot zes jaar bereikt2.
Het uitgangspunt is een doordachte totaalplanning waarbij de besparingen op het
ene onderwerp de meerkosten op het andere onderwerp (per jaar) zoveel mogelijk
afdekken zodat via een zo rustig mogelijk financieel verloop na drie tot zes jaar het
eindresultaat wordt bereikt. Vaststelling van de financiële effecten vindt plaats via
de reguliere documenten uit de planning & controlcyclus.
Dit uitgangspunt is opgenomen in de Toekomstvisie. De doordachte totaalplanning
is opgenomen in het ambtelijk Implementatieplan en zal begin 2020 worden
verwerkt in de Begroting 2021.
Begroting 2020
Mocht het op grond van het Implementatieplan al mogelijk zijn om de Begroting
2020 aan te passen, dan zal dat gedurende 2020 tussentijds kunnen gebeuren via
separate begrotingswijzigingen.

2

Kanttekening: Ontwikkelingen gaan de komende drie tot zes jaar door. Er zullen per jaar indexeringen
plaatsvinden, er kan vanwege nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen of bestuurlijke keuzes nieuw
beleid komen, er kunnen zich autonome ontwikkelingen voordoen, etc. Het beeld is niet het eindplaatje.
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Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;
Bijeen in de vergadering d.d. 31 oktober 2019;
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 2 oktober 2019;
Besluit:
1. De concept versie van de Toekomstvisie en Opdrachten te bespreken en de
definitieve versie op 12 december a.s. in het AB vast te stellen.

De secretaris

De waarnemend voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

mr. A.H. Bronsvoort MPM

Apeldoorn, 31 oktober 2019
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Toekomstvisie Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Versie: 11 oktober 2019

Toekomstvisie in het kort
1. De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) is dé organisatie in de regio voor
samenwerking aan veiligheid. Het is een operationele organisatie, die bij een crisissituatie
of ramp nu en in de toekomst garant staat voor professionele hulpverlening aan de
inwoners en bezoekers van de regio.
2. De VNOG is een regio waar veilig en gezond gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan
worden. De VNOG speelt in op demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die van
invloed zijn op hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico’s. De VNOG is een
toekomstbestendige veiligheidsregio.
3. Daarbij is het, gelet op het beperkte budget van de VNOG, duidelijk waar de VNOG zich op
richt, namelijk: zelf- en samenredzaamheid en preventie (risicocommunicatie), compacte
en slagvaardige posten met goed getrainde vrijwilligers vanuit een versterkte
informatiepositie. Er is een gezonde financiële basis. Dit alles moet leiden tot een solide
veiligheidsregio voor de lange termijn.
Veilig en gezond wonen, werken en recreëren
Voorbereid op de toekomst door:
Zelf- en samenredzaamheid & preventie
Vakbekwame, goed getrainde medewerkers
Sterke informatiepositie
Fundament: gezonde financiële basis, betrokken medewerkers
Deze toekomstvisie borduurt voort op de lijnen die in 2016 zijn bepaald bij de reorganisatie
van de VNOG.

Kenmerken regio en maatschappelijke ontwikkelingen
4. De regio kent veel natuur, agrarisch en recreatief gebied. Ook worden veel (grote)
evenementen georganiseerd, zijn er veel recreatieparken, ligt het aan de landsgrens en
telt het veel zorgorganisaties.
5. Er spelen diverse demografische en maatschappelijke ontwikkelingen. De volgende
veranderingen zijn onder andere van invloed:
 Demografie: bevolkingskrimp, vergrijzing, meer beroep op zelfredzaamheid
 Ontwikkelingen in de zorg: toenemende zorgvraag en daardoor druk op aanbod
(acute) zorg
 Toename toerisme: op het water en in de natuurgebieden
 Klimaatverandering: extreem weer, overstromingen, meer kans op natuurbranden,
infectieziekten
 Energietransitie: energiewinning, opslag, gebruik
 Technologische/digitale ontwikkeling: digitalisering, bigdata, privacy
 Veranderende wet- en regelgeving: invoering Omgevingswet
 Moedwillig handelen: terrorisme, ondermijning, cyber
6. De maatschappij verandert en dit brengt een ander soort rampen en crisis met zich mee.
Ook de beleving van veiligheid wijzigt o.a. door invloed van sociale media. De
toekomstvisie van de VNOG past bij deze kenmerken en (komende) ontwikkelingen.
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Toekomstvisie hoofdlijnen
Algemeen
7. Het (brand)risicoprofiel is leidend is voor alle activiteiten van de VNOG.
8. De focus ligt op wat het gebied uniek maakt: natuur (zowel bos, heide als water) en
agrarisch gebied, de vele (grote) evenementen, het hoge aantal recreatieparken en de
vele zorgorganisaties in de regio.
Zelf- en samenredzaamheid & preventie
9. De VNOG stimuleert burgers, instellingen en bedrijven tot zelf- en samenredzaamheid en
het nemen van eigen verantwoordelijkheid bij incidenten, rampen en crisis en het
voorkomen daarvan.
10. De VNOG informeert inwoners en bezoekers over risico’s en biedt handelingsperspectieven
bij incidenten. Naast (brand)bestrijding/hulpverlening ligt er een stevige nadruk op
preventie.
Vakbekwame, goed getrainde medewerkers
11. Er is een compacte en slagvaardige brandweerorganisatie. Het fijnmazige netwerk van
brandweerposten en de vrijwilligers vormen hiervoor de basis. Minder, maar beter
passend materieel met bijbehorend goed opgeleide en getrainde medewerkers moeten
zorgen voor een optimale voorbereiding op de kernactiviteiten brand en hulpverlening.
12. De (vrijwillige) medewerkers zijn vakbekwaam en professioneel. De inspanningen zijn
gericht op het versterken van kwaliteit (vakbekwaamheid) van de (vrijwillige)
medewerkers.
13. De posten worden ten aanzien van vakbekwaamheid op maat ondersteund:
verantwoordelijkheid nemen waar mogelijk, ondersteund worden waar nodig.
Sterke informatiepositie
14. Door het verzamelen, duiden en verspreiden van duidelijke informatie worden veiligheid
en zorg door de VNOG verbeterd.
15. Voor inwoners betekent dit dat zij weten waar zij de juiste informatie over veiligheid
kunnen vinden en wat zij zelf kunnen doen, of samen met anderen kunnen doen.
16. De VNOG heeft een goede informatiepositie en samen met partners (gemeenten,
waterschappen, omgevingsdiensten, etc.) snel inzicht in veiligheids- en
gezondheidsrisico’s. Ook kunnen hulpdiensten sneller en adequater optreden als zij over
de juiste informatie beschikken.
17. Daarnaast gaat het hier ook om de interne informatievoorziening van de VNOG,
managementinformatie (interne informatiesystemen).
Gezonde financiële basis
18. De organisatie is op korte termijn financieel in control en op de (middel)lange termijn
financieel gezond, efficiënt ingericht en goed aan te sturen. Om financieel gezond te
blijven is het voorwaardelijk dat er onder andere een jaarlijks doorgevoerde realistische
loon- en prijsindexering wordt toegepast.
19. Het startpunt voor de financiële doorrekeningen om de toekomstvisie te realiseren, vormt
de begroting 2019 inclusief de begrotingswijziging 2019 (de gerepareerde begroting
2019). De structurele effecten zijn in kaart gebracht. Dit betreft zowel de besparingen als
de meerkosten vanwege de gelegde accenten. Veel besparingen/impulsen kunnen pas op
termijn (drie tot zes jaar) worden gerealiseerd. Een meerjarige financiële opbouw in meer
detail volgt in de komende reguliere documenten uit de planning & controlcyclus. Het
uitgangspunt is een doordachte totaalplanning waarmee de besparingen op het ene
onderwerp, de meerkosten op het andere onderwerp (per jaar) zoveel mogelijk afdekken,
zodat via een zo rustig mogelijk financieel verloop na drie tot zes jaar het eindresultaat
wordt bereikt. Vaststelling van de financiële effecten vindt plaats via de reguliere
documenten uit de planning & controlcyclus.
20. Naast de structurele kosten/besparingen, zijn er éénmalige incidentele veranderkosten.
Deze zijn nodig voor de ontwikkeling van de medewerkers en de organisatie in de richting
van de toekomstvisie. Het uitgangspunt is dekking vanuit een eventueel positief
jaarresultaat 2019 (zie ook punt 56 van de Opdrachten).

2

Opdrachten aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
Tijdens de bestuurlijke tweedaagse van 18 en 19 september 2019 heeft het algemeen
bestuur van de VNOG richtinggevende uitspraken gedaan. Op grond hiervan stelt het AB
op 12 december 2019 een Toekomstvisie vast. Tijdens de tweedaagse zijn ook opdrachten
geformuleerd, volgend uit de Toekomstvisie en de richtinggevende uitspraken. De
opdrachten volgen hieronder.
GHOR
21. De GHOR wordt op sterkte gebracht conform het niveau van de gerepareerde begroting
2019.
22. De GHOR maakt een nadere analyse, onderbouwing en financiële berekening bij de
onderdelen waar extra investering op gevraagd wordt, bovenop de gerepareerde
begroting. Deze onderdelen, met het accent op informatievoorziening en
burgerparticipatie (conform de toekomstvisie) zijn:
 Risicoanalyse en planvorming om actoren bijeen brengen om proactief op trends
en ontwikkelingen in te spelen (+ € 34.000).
 Informatievoorziening om permanent de actuele beschikbaarheid van acute zorg te
kunnen monitoren en te kunnen delen binnen het netwerk (+ € 189.000).
 Operationele organisatie ter verbetering van de slagkracht van de geneeskundige
crisisorganisatie met burgers als hulpverleners (+ € 57.000).
23. De middelen van deze extra investeringen zijn vooralsnog wel opgenomen in de financiële
overzichten (zie punt 55), maar worden pas verwerkt nadat de aanvullende analyse/
onderbouwing is opgeleverd.
Risicobeheersing
24. De afdeling Risicobeheersing wordt op sterkte gebracht conform het niveau van de
gerepareerde begroting 2019, met inachtneming van de benodigde transitie. De komende
jaren vindt namelijk een kwalitatieve transitie plaats binnen de afdeling Risicobeheersing
om te voldoen aan de toekomstvisie VNOG en de uitgangspunten van de Omgevingswet.
Binnen de op sterkte gebrachte afdeling wordt deze transitie gerealiseerd. De in 2016
ingezette koers ‘van regelgericht naar risicogericht’ wordt gevolgd.
25. Het management zal daartoe met voorstellen komen om dit binnen het huidige
(gerepareerde) budget te behalen. Daarbij wordt (ook) incidenteel veranderbudget
ingezet (Organisatieontwikkeling).
26. Voor een inhaalslag op de operationele Informatievoorziening zijn er incidentele
veranderkosten ten behoeve van digitalisering van (bestaande) informatie (+ € 170.000).
27. Voor het vergunning- en toezichtdeel van de diensten van de VNOG wordt met de
gemeenten (het Coördinerend Secretarissen Overleg, CSO) afgestemd of en hoe het
aanbod van de VNOG, tijdens en na transitie, overeenkomt met de vraag vanuit de
gemeenten, inclusief de aanpassingen die dit mogelijk intern bij de gemeenten zal vragen
in werkwijze c.q. bedrijfsvoering.
Crisisbeheersing
28. De afdeling Crisisbeheersing wordt op sterkte gebracht conform het niveau van de
gerepareerde begroting 2019.
29. Er vindt daar bovenop extra investering plaats op:
 Risicoanalyse en planvorming om het kennisplatform gericht op trends en
ontwikkelingen te faciliteren en te regisseren (+ € 85.000).
 Informatievoorziening om deze door te ontwikkelen naar dynamische risicoinformatie (+ €43.000).
 Risicocommunicatie; deze biedt handelingsperspectief aan inwoners, overzichtelijk
en toegankelijk (+ € 63.000).
 Bevolkingszorg & crisiscommunicatie: een centraal budget op wens van de
gemeenten om activiteiten te organiseren (+ € 20.000).
Voor de implementatie van de extra investeringen wordt een Implementatieplan opgesteld.
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Incidentbestrijding (incl. brandweerondersteuning)
30. Conform de toekomstvisie streeft de VNOG naar een compacte en slagvaardige
brandweerorganisatie, gericht op de veel voorkomende risico’s, met minder, maar beter
passend materieel met bijbehorend goed opgeleide en getrainde medewerkers. Zo is er
een optimale voorbereiding op de kernactiviteiten brand en hulpverlening.
31. Het huidige fijnmazig netwerk van posten is leidend, met een dekking en spreiding
passend bij het risicoprofiel. Uitgangspunt zijn de huidige 56 posten, met dien verstande
dat, samen met de betreffende posten, nader onderzoek volgt over de mogelijkheden van
samenvoeging van de posten Gendringen en Silvolde en posten in Apeldoorn.
32. Het aantal repressieve voertuigen/systemen wordt – met behoud van paraatheid teruggebracht. Een aantal repressieve voertuigen en/of systemen wordt niet vervangen of
afgestoten en een aantal nieuwe repressieve voertuigen en/of functionaliteiten wordt
gekocht. Er wordt een Implementatieplan opgesteld voor de wijzigingen in de
voertuigen/systemen. Het voorstel leidt per saldo tot een afname van 50
voertuigen/systemen (zie bijlage 1 voor het concept voorstel). Het bijgewerkte dekkingsen spreidingsplan wordt in het AB van december separaat vastgesteld.
33. Door aan- en verkopen in zes jaar (2021-2026) wordt toegegroeid naar de nieuwe
samenstelling van het wagenpark/overige systemen (verwerkt in het Implementatieplan).
De periode van zes jaar is zodanig gekozen dat met de verkoop van materieel het verlies
van de resterende boekwaarden van dat materieel (vrijwel geheel) kan worden
opgevangen. Op de lange termijn ontstaat per saldo een besparing op de kapitaallasten.
Echter op basis van de eerste berekeningen fluctueren de kapitaallasten per jaar in die zes
jaren.
34. Door het afstoten van voertuigen is er een besparing op de onderhoudskosten.
35. Totale besparing op materieel aan kapitaallast en onderhoudskosten is - € 671.000.
36. Door het afstoten van voertuigen kan het aantal vrijwilligers omlaag van het huidige
aantal van 1355 naar het nieuwe aantal van 1237 (-118). Dit gaat de komende jaren via
natuurlijk verloop. Hierdoor ontstaat op termijn een besparing op het
vrijwilligersurenbudget van - € 295.000.
37. Door het lagere aantal vrijwilligers is er op termijn een besparing op de opleidingskosten
(‘vakbekwaam worden’, - € 116.000).
38. Door het lagere aantal vrijwilligers is op termijn een besparing op de reguliere
oefenkosten (‘vakbekwaam blijven’, - € 57.000).
39. Conform de toekomstvisie vindt een extra investering plaats in vakbekwaamheid: oefenen
onder realistische omstandigheden wordt versterkt (+ € 403.000) en het kwaliteitsniveau
van de reguliere oefenavonden gaat omhoog (+ € 377.000). Voor het eerste onderdeel
zijn er ook incidentele veranderkosten (+ € 30.000). Voor het hele onderdeel
vakbekwaamheid wordt een Implementatieplan opgesteld.
40. Er vindt nader onderzoek plaats naar de plaatsing (soort en positionering) van
specialistische natuurbrandvoertuigen, een check met de consequenties voor lokale risico
objecten, de exacte toekomstbestendige locaties van de tweede tankautospuiten en
grensoverschrijdende samenwerking (interregionale samenwerking met de omringende
veiligheidsregio’s en landsgrensoverschijdende samenwerking met Duitsland). Het
resultaat van het verdiepingsonderzoek kan gevolgen hebben voor de financiële
doorrekeningen.
41. In de regio blijft één vrijwillig duikteam beschikbaar. De opdracht is om, op basis van
vooraf vastgestelde criteria, met een advies te komen waar dit duikteam het best
gepositioneerd kan worden. De onderzoeksopdracht wordt in december ter vaststelling
aan het bestuur voorgelegd.
Bedrijfsvoering
42. De afdeling Bedrijfsvoering blijft de komende drie tot vier jaar gestabiliseerd om de
administratieve systemen verder in te richten en de automatisering verder vorm te geven.
Daarna, na de overgangsperiode, wordt de formatie afdelingsbreed teruggebracht met zes
fte (- € 510.000).
43. Er vindt een extra investering plaats op de Informatievoorziening voor het versterken van
de managementinformatie/business intelligence (+ € 170.000).
44. Om de overgang naar de toekomstvisie voor de hele VNOG mogelijk te maken, is een
incidentele investering in de totale organisatie nodig ten behoeve van de
Organisatieontwikkeling (veranderkosten van totaal + € 840.000). Dit betreft de
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ontwikkeling van medewerkers, cultuur, leiderschap en tijdelijke versterking van team
HRM om dit proces vorm te geven en te begeleiden. Er zijn incidentele exploitatiekosten
voor onder andere een leiderschapsprogramma (voor alle leidinggevenden, modulair
opgebouwd met maatwerk, 125.000), ontwikkeltraject postcommandanten (110.000),
ontwikkeling professionele vaardigheden (o.a. ten behoeve van de transities op de
afdelingen, 175.000), de inzet van HR-instrumenten ten behoeve van de transitie, zoals
ontwikkelassessments, loopbaanadvies, door- en uitstroom (130.000), bijscholing en
mobiliteit (45.000). Om de organisatieontwikkeling te begeleiden is er een tijdelijke
versterking van het team HRM nodig, gericht op ondersteuning, advisering en
ontwikkeling van leidinggevenden, verbetering van de HR-informatievoorziening en
personele dataanalyses (1,5 à 2 fte voor 2 jaar, 255.000–340.000). Het beschikbare
budget voor Organisatieontwikkeling is incidenteel +840.000. Bij de
organisatieontwikkeling wordt ook het reguliere opleidingsbudget (van 200.000 per jaar)
betrokken.

Aanvullende maatregelen
De volgende aanvullende maatregelen kunnen niet allemaal zonder meer worden doorgevoerd
omdat veel voorstellen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden. Met de medezeggenschap
wordt een traject gestart om deze voorstellen nader uit te werken.
45. Vanaf twee kazernes wordt overdag uitgerukt met gekazerneerde vrijwilligers omdat de
opkomsttijden daar onder druk staan (Kazernering dagdienst overdag). Hier zijn
meerkosten aan verbonden. De insteek is om beroepspersoneel dat werkzaam is bij de
VNOG hiervoor zoveel mogelijk te gaan inroosteren en hier niet meer extra voor te
betalen. Er wordt nader gekeken of de huidige opkomsttijd past bij het risicoprofiel.
Aanvullend worden in een cirkel van drie minuten rond de kazerne alle bedrijven en
instellingen benaderd om te onderzoeken of zij personeel hebben dat repressief inzetbaar
is of bereid is vrijwilliger te worden. Onderzoek heeft uitgewezen dat er in het land
momenteel geen nieuwe bruikbare alternatieve vormen van kazernering zijn; de nu
toegepaste werkwijze is de goedkoopste.
46. De vrijwilligheid bij de VNOG heeft een grote waarde en de vrijwilligers dienen goed te
worden gefaciliteerd in hun taak. De opkomstvergoeding blijft daarom één uur en wordt
niet teruggebracht naar een half uur. Wel wordt er nadrukkelijker gestuurd op de opkomst
(niet meer opkomst dan nodig) en tijdige afschaling. Ook wordt ingezet op variabele
voertuigbezetting. Daar waar het incident dit toelaat – bepaald door de bevelvoerder wordt met vier personen uitgerukt. Deze maatregelen dienen ervoor te zorgen dat
vrijwilligers, en hun werkgevers, zo min mogelijk (onnodig) belast worden en gemotiveerd
blijven.
47. De insteek van het bestuur is om binnen de VNOG medewerkers voor dezelfde
werkzaamheden gelijk te vergoeden. Het bestuur heeft voor de vergoeding van de
bevelvoerder van dienst, die op enkele posten wordt gehanteerd en op andere niet,
gevraagd om te onderzoeken wat de gevolgen van afschaffing zijn (- € 220.000).
48. Gezien het risicoprofiel van de regio wordt de werkwijze en het budget voor de
natuurbrandverkenners gehandhaafd.
49. Er blijft een Regeling niet-repressieve werkzaamheden bestaan, maar de kaders hiervan
worden opnieuw beschouwd, beter beschreven en strikter gehandhaafd teneinde de
kosten te reduceren.
50. De niet wettelijke verplichte eenheid brandonderzoek (nu ingebed in de Regeling
Operationele Functionarissen) wil het bestuur graag behouden, maar dan op basis van
vrije instroom (- € 25.000).
51. Onderzocht wordt of besparingen mogelijk zijn op de faciliteiten (bijvoorbeeld voertuigen)
van piketfunctionarissen in de Regeling Operationele Functionarissen.
52. De vergoeding en het bijbehorende budget voor deelname aan Brandweerwedstrijden
wordt gehandhaafd; de achterliggende werkwijzen worden wel regiobreed
geharmoniseerd.
53. De Logistieke Eenheden worden, waar operationeel verantwoord, vereenvoudigd en waar
mogelijk wordt overgegaan van twee naar één team (- € 60.000).
54. Het huidige budget voor Personeelsverenigingen wordt gehandhaafd; wel wordt het
bedrag per vrijwilliger dat elke personeelsvereniging ontvangt gelijkgetrokken.
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Financiële overzichten
55. Er is op termijn (drie tot zes jaar) een structurele besparing van € 209.000 t.o.v. de
gewijzigde begroting 2019. Een meerjarige financiële opbouw in meer detail volgt in de
komende reguliere documenten uit de planning & controlcyclus.
56. De eenmalige veranderkosten bedragen € 1.040.000. Het voornemen is om deze te
dekken vanuit het verwachte positieve jaarresultaat 2019. Besluitvorming hierover volgt
separaat.
57. Invulling te geven aan de aanvullende maatregelen en de besparingen die dit oplevert van
structureel € 305.000 in de meerjarenbegroting te verwerken.
58. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt ten aanzien van de P.M. posten van de
besparingsmaatregelen om te kijken welke taakstellende bezuiniging mogelijk is.
Overzicht:
GHOR 1. GHOR Risicoanalyse en planvorming

+34.000

2. GHOR Advisering

huidig, incl. wijz. 2019
+189.000

3. GHOR Informatievoorziening
4. GHOR Vakbekwaamheid

huidig, incl. wijz. 2019
+57.000

5. GHOR Operationele organisatie
RB 6. RB Toezicht

huidig, incl. wijz. 2019

7. RB Risicoanalyse en planvorming

huidig, incl. wijz. 2019

8. RB Advisering

huidig, incl. wijz. 2019

9. RB Informatievoorziening

huidig, incl. wijz. 2019

10. RB Risicocommunicatie

huidig, incl. wijz. 2019

9a. RB Veranderkosten Info. Voorziening

+170.000

CB 11. CB Risicoanalyse en planvorming

+85.000

12. CB Advisering

huidig, incl. wijz. 2019

13. CB Informatievoorziening

+43.000

14. CB Vakbekwaamheid

huidig, incl. wijz. 2019

15. CB Operationele organisatie

huidig, incl. wijz. 2019

16. CB Risicocommunicatie

+63.000

17. CB Bevolkingszorg en crisiscomm.

+20.000

IB/BO 18. BO Materieel (incl. onderhoud/beh.)

-671.000

19. IB Medewerkers (vrijw. urenbudget)

-295.000

20. BO Vakbekwaam worden

-116.000

21. BO Vakbekwaam blijven

-57.000

22. BO Oefenen real. omstandh.

+403.000

23. BO Kwaliteitsniveau oefenavonden

+377.000

22a. BO Veranderkosten Oefenen real. oms.

+30.000

BV 24. BV HRM
25. BV Middelen

-510.000

26. BV Informatievoorziening
27. BV Bestuur, strategie en communicatie
26a. BV Informatievoorziening impuls

+170.000

28. Veranderkosten Organisatieontwikkeling

+840.000

Mutatie t.o.v. begr. 2019, incl. wijziging 2019:

-209.000

+1.040.000
incidenteel

*De genoemde bedragen zijn na een bepaalde periode (drie tot zes jaar) te realiseren. De bedragen bij het
onderdeel GHOR zijn onder voorbehoud.
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Overzicht extra besparingsmogelijkheden:
Richting besparing

Huidig
1.
2.

Kazernering dagdienst (overdag)

200.000

PM

Vrijwilligersvergoedingen:
a. Opkomstvergoeding naar half uur

388.000

PM

b. Piketvergoeding bevelvoerder van dienst

220.000

-220.000

c. Natuurbrandverkenners piket
3.

Niet-repressieve werkzaamheden

4.

Regeling Operationele Functionarissen

5.

Brandweerwedstrijden

6.
7.

10.000

-

1.033.000

PM

550.000

-25.000

30.000

-

Logistieke eenheden

237.000

-60.000

Personeelsverenigingen

150.000

-305.000

*De bedragen zijn onder voorbehoud, afhankelijk van nader onderzoek en afstemming.

Overzicht van de uit te zoeken punten
In deze notitie staan de richtinggevende uitspraken en opdrachten per thema of afdeling
uitgewerkt. Voor een helder overzicht treft u hieronder de nog uit te zoeken punten aan:
21. De GHOR maakt een nadere analyse, onderbouwing en financiële berekening bij de
onderdelen waar extra investering op gevraagd wordt.
40. Er vindt nader onderzoek plaats naar de plaatsing (soort en positionering) van
specialistische natuurbrandvoertuigen, een check met de consequenties voor lokale risico
objecten, de exacte toekomstbestendige locaties van de tweede tankautospuiten (bijlage
2 bevat een overzicht van het aantal uitrukken) en grensoverschrijdende samenwerking
(interregionale samenwerking met de omringende veiligheidsregio’s en
landsgrensoverschijdende samenwerking met Duitsland). Het resultaat van het
verdiepingsonderzoek kan gevolgen hebben voor de financiële doorrekeningen.
41. In de regio blijft één vrijwillig duikteam beschikbaar. De opdracht is om, op basis van
vooraf vastgestelde criteria, met een advies te komen waar dit duikteam het best
gepositioneerd kan worden. De onderzoeksopdracht wordt in december ter vaststelling
aan het bestuur voorgelegd.
45-54. De aanvullende besparingsmaatregelen kunnen niet allemaal zondermeer worden
doorgevoerd, omdat veel voorstellen betrekking hebben op arbeidsvoorwaarden. Met de
medezeggenschap wordt een traject gestart om deze voorstellen nader uit te werken.
58. Er wordt een verdiepingsslag gemaakt ten aanzien van de P.M. posten van de
besparingsmaatregelen om te kijken welke taakstellende bezuiniging mogelijk is.

7

OVERZICHT MATERIEEL SPREIDING INCIDENTBESTRIJDING VNOG HUIDIG - TOEKOMST - CONCEPT voorstel aanpassing versie 27082019

Huidige Situatie
Basis Variant
Verschil

38
44
6

TS-NBB
combi
32
17
-15

Plus Variant
Verschil huidige Situatie
Verschil Basis Variant

42
4
-2

24
-8
7

TS-Basis

Huidige Situatie
Basis Variant
Plus Variant

Aantal TS Basis
38
44
42

BRANDBESTRIJDING
NBB - TS res. +
BT - SB
spec. bemens.
4
0
3
0
9
0
-4
9
-3
0
-4
0

11
11
2

Aantal TS NBB
combi
32
17
24

0
-3
0

WATERLOGISTIEK
RV / HW

WTG

WTS 500

6
6
0

17
17
0

24
15
-9

GWT
1500
10
4
-6

6
0
0

17
0
0

15
-9
0

5
-5
1

Aantal TS reserve
met bemensing
3
0
0

Aantal TS totaal
73
61
66

HULPVERLENING
Veetakel
HV
installatie
11
16
6
7
-5
-9
6
-5
0

9
-7
2

WATERONGEVALLEN
Opp. Red. Brandweer
Duikteam
team
Vaartuig
2
15
6
1
8
6
-1
-7
0
2
0
1

12
-3
4

7
1
1

8
8
0

BOE /
GOE
4
1
-3

8
0
0

2
-2
1

WVD

Aantal BT- SB /
NBB spec.
4
9
11

Kanttekening: Dit is een concept document. Mogelijk wordt het voorstel aangepast naar aanleiding van de uitzoekopdrachten die het bestuur heeft gegeven in de tweedaagse op 18 en 19 september 2019.

IBGS
Gaspak
team
1
1
0
2
1
1

OVERIG
Schuim
eenheden
9
2
-7
4
-5
2
incl. 4 BT/SB

MCU

Rietploeg

2
2
0

0
0
0

2
0
0

5
5
5

OVERZICHT AANPASSINGEN VARIANTEN MATERIEEL SPREIDING INCIDENTBESTRIJDING VNOG versie 27082019
IBGS

TS-NB 4x4 Plus

NB spec. - Plus

WTS 500 huidig

WTS-500 Basis

WTS-500 Plus

WTS-1000 huidig

WTS-1500 Basis

WTS-1500 Plus

WTG huidig

WTG Basis

RV

RV Basis

HV huidig

HV1 Basis

Veerrel inst huidig

VIA Basis

VIA Plus

DT huidig

DT Basis

DT Plus

OVRT huidig

OVRT Basis

OVRT Plus

BRV huidig

BRV Basis

BRV Plus

WVD huidig

WVD Basis

BOE / GOE huidig

BOE / GOE Basis

BOE / GOE Plus

Gaspakpl. Huidig

Gaspakpl. Basis

3
2

4
0

44
16

17
2

9
0

42
20

24
2

11
0

24
8

15
5

15
5

10
5

4
2

5
2

17
5

17
5

6
2

6
2

11
1

6
2

16
6

7
4

9
4

2
0

1
0

2
0

15
6

8
2

12
3

6
1

6
1

7
1

8
3

8
3

4
1

1
0

2
1

1
0

1
0

Aalten
Bergh
Borculo
Didam
Dinxperlo
Doetinchem
Eibergen
Gendringen
Groenlo
Lichtenvoorde
Neede
Ruurlo
Silvolde
Varsseveld
Wehl
Winterswijk

5
2
0
2
0
3
4
3
2
3
1
3
1
2
2
5

2
2
0
1
0
4
2
2
2
3
1
2
1
0
1
3

3
3
1
1
0
4
2
2
3
3
1
2
1
2
1
3

2
1
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2

14

16

17

3

3
2
2
0
2
2
0
0
1
0
2
0

3
3
3
0
3
3
0
0
0
0
1
0

3
3
3
0
3
3
1
0
0
0
1
0

1

39

22

29

9

4
0
5
1
1
3
2
1
1
2
3
3
1
2
0
1
4
5

1
0
1
1
1
2
1
1
1
1
2
2
1
2
0
1
1
3

2
2
2
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
2
0
1
3
3

1
1

51

30

33

4

5
5
2
2
3
3
5
5
1
2
1
1
3
3
2
1
2
2
2
1

2
2
2
1
2
2
3
3
1
1
0
0
2
2
2
1
1
1
1
1

3
3
2
1
2
2
3
3
1
2
0
0
2
2
2
1
1
1
1
1

Apeldoorn
Apeldoorn-Centrum beroeps
Apeldoorn-Centrum vrijwilligers
Apeldoorn-Centrum vrijwilligers nieuw
Apeldoorn-de Maten
Apeldoorn-Zuid
Apeldoorn-Zuid nieuw
Beekbergen
Hoenderloo
Hoog Soeren
Loenen
Uddel
Ugchelen

IJSSELSTREEK
Almen
Barchem
Brummen
Eerbeek
Eerbeek nieuw
Gorssel
Hengelo
Klarenbeek
Klarenbeek nieuw
Laren
Lochem
Steenderen
Terwolde
Twello
Voorst
Vorden
Zelhem
Zutphen

VELUWE
Elburg
Elburg nieuw
Elspeet
Epe
Ermelo
Ermelo nieuw
Harderwijk
Harderwijk nieuw
Hattem
Heerde
Hierden
Hierden nieuw
Nunspeet
Nunspeet nieuw
Oldebroek
Oene
Putten
Vaassen
Wapenveld
Wezep

1
1
1

1

1

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1

6

2
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2

1

0

1

3

6

1

1

3

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

1

1

2

2
1
1

1

1

1

6

1

1
1

1
1

1

1
1
2
1
1
1

7
1
1
1

0

0

0

1

2
1

0
0

5
1

SVM

SB*

SB*

WVD WVD
WVD WVD

ORT

HV1

MCU MCU
VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA

VIA
VIA

VIA

VIA

1

0

ORT
ORT
ORT

HV2

HV1

WVD WVD
ORT
ORT

ORT
ORT

BRV

BRV

BRV
GP

GOE
BOE

1

1

3

3

RV

RV

1

1

1

RV

RV

HV1

1

SB

ORT

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

DT

WTG WTG

1

1

1

GP

GP

GP

1

0

0

GOE/BOE

2500 1500 1500 WTG WTG

1

1

0

1

MCU MCU

SB
WTG WTG

1

9

5

5

1

0

1

4

1

1

4

1

6

1

3

0

0

0

6

4

6

4

ORT

ORT

ORT

ORT

BRV

3

4

3

3

1

500

500

500

200
500

500
500

500
500

HV2

VIA

VIA

500

1

500

500

1
1

500

1
1
1

1
1
1
1

VIA

1
1
1
1
1

1
1

0

ORT

ORT

ORT

BRV

BRV

BRV

ORT
ORT

ORT
ORT

ORT
ORT

BRV

BRV

BRV

4

1

1

0

0

0

SVM

SB

7

5

500

500

500 1000

5

200

500

500

3

RV
1

1

5

5

RV

HV2
HV2

HV1

2

2

2

5

RV

RV

HV2

3

2

2

2

0

1

ORT

3

2

VIA

ORT

BRV

BRV

BRV

3

1

2

2

GOE

2

2

1

SVM

0

0

0

0

0

3

0

1

1

SB

RV

RV

HV1

HV1

DT

DT

ORT

ORT

ORT

ORT

ORT

ORT

BRV

BRV

BRV

BRV

BRV

WTG WTG
HV2

DT

500

1500 1500 WTG WTG

RTP

SB*

HV2

WVD WVD
VIA

1

0

SVM

WVD WVD

WTG WTG
1
1

0

VIA

BOE
1

0

ORT

WTG WTG
1000

SB

RTP
ORT

ORT
VIA

SB

VIA

VIA

WTG WTG
500

2

SVM

WVD WVD
WVD WVD

500

1
1

1
1

0

BRV

1

1

0

VIA

HV2

WTG WTG
WTG WTG

1
1

1
1

0

VIA

500

1000

9

VIA

VIA
VIA

WTG WTG
500
500

1
1

1

0

RTP
WTG WTG

1

11

1

2

WVD WVD GOE

1500
200

1

1

4

VIA

200

1

1
1
1
1

HV1
RTP

1
1

1
1
1
1

5

6

1

2

1

2

1

1

1

6

1
1
1
1

1
1
1
1
1

11

1

500 1000
500
500
500
2500

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
2
1

1

500
500
500
500

2500 1500 1500 WTG WTG

1
1

1

2

1

500
500
500
500
500

1
1
1

2

16

13

1
1

2

2
1

1

1

1

1

3

1
1
1
1

1

RV

WTG WTG

1
1
1

1

1

4
2

1
1

1
1
1

1

RV

500

1

14

2
1

ORT

1000 1500 1500
1000
WTG WTG

1

1
1
1

1

500

1
1
1

0

500

1

1

1
1
1

ORT

9
1

1

1
1
1

500

1

1

VIA

2
1

RTP
1

1
1

1
1

WTG WTG
WTG WTG

1

1

8

500
1

Rietpl. Plus

TS-Basis - Plus

32
2

Rietpl. huidig

NB spec. - Basis

38
22

MCU Basis

TS-NB 4x4 Basis

32

MCU huidig

TS-Basis - Basis

26

SB Plus

BT - SB

38

SB Basis

TS reserve met
bemensing

Achterhoek

Posten
TOTAAL

SB / SVM huidig

TS-NB 4x4 huidig

OVERIG

TS-BZK huidig

WATERONGEVALLEN

Spec. Taken Plus

HULPVERLENING

Spec. Taken Basis

RV / HW

Spec.taken Huidg

WATERLOGISTIEK

Gaspakpl. Plus

BLUSVOERTUIGEN

Totaal Spec. Taken

500
500
500

500
500
500

500
500 1000
500

VIA

VIA

HV2

SB
VIA

HV1

Inzetten 2e Tankautospuit
Op dit moment beschikken 18 brandweerposten over een 2e tankautospuit (TS), waarvan
4 TS-en bestemd zijn als reserve (met of zonder bemensing). Onderstaand overzicht
bevat informatie over het aantal inzetten van de 2e tankautospuit in de periode vanaf 1
januari 2016 tot 1 juli 2019.
Op basis van de beschikbare data is het helaas niet mogelijk om exact aan te geven
wanneer een post is ingezet na alarmering vanuit de meldkamer of op basis van een
eigen verzoek zelf is gekoppeld aan een incident. Om toch een scheiding te kunnen
maken is een aanname gedaan met betrekking tot het tijdsverschil tussen alarm en
uitruk. Als deze korter is dan 1,5 minuut, dan is dit gebeurd op basis van een eigen actie
en niet naar aanleiding van een alarmering vanuit de meldkamer. De tijd is over het
algemeen te kort voor vrijwilligers op te komen naar de kazerne. Deze aanname zal niet
100% juist zijn. Wel geeft dit een goed beeld van de verhouding tussen alarmering
vanuit de meldkamer en eigen initiatief vanuit een post voor de 2e TS.
De tweede kolom bevat het aantal keer dat de 2e TS de afgelopen 3,5 jaar is uitgerukt.
De derde kolom bevat het aantal keer dat de meldkamer hierom heeft verzocht. De
vierde kolom bevat het aantal keer dat de TS op initiatief van de post naar een incident is
uitgerukt.

Aantal Inzetten 2e TS per post periode januari 2016 – 1 juli 2019

Post
Aalten
Bergh
Borculo
Didam
Dinxperlo
Doetinchem
Eibergen
Elburg
Ermelo
Gendringen
Groenlo
Harderwijk
Hattem
Lichtenvoorde
Nunspeet
Putten
Winterswijk
Zutphen
Totaal in 3,5 jaar

Inzet 2e TS bij
een incident
17
5
15
18
9
34
10
23
13
11
10
28
10
21
31
16
21
62
335

waarschijnlijk
gealarmeerd door
meldkamer
14
3
12
7
7
30
6
22
12
8
7
25
8
21
29
15
18
58
285

waarschijnlijk
op eigen
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Bijlage: Standaard aanbiedingsbrief t.b.v. de gemeenteraad
Geachte raad,
Tijdens de bestuurlijke tweedaagse op 18 en 19 september 2019 van de Veiligheidsregio
Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft het algemeen bestuur van de VNOG
richtinggevende uitspraken gedaan over de toekomst van de VNOG.
De VNOG heeft op 24 en 25 september en 1 oktober jl. bijeenkomsten georganiseerd om
de raadsleden van de VNOG-gemeenten over de uitkomsten van deze tweedaagse te
informeren. De resultaten van de tweedaagse zijn uitgewerkt in een concept document
‘Toekomstvisie en Opdrachten’. Dit document wordt besproken in de vergadering van het
algemeen bestuur van 31 oktober.
Het college vindt het belangrijk om de gemeenteraad aan de voorkant goed te
informeren. Daarom ontvangt u hierbij de concept uitwerking van de Toekomstvisie en
Opdrachten (bijgevoegd). Tot aan 12 december kunt u met de burgemeester in gesprek
en input meegeven over de Toekomstvisie en de Opdrachten. In de vergadering van het
algemeen bestuur van de VNOG op 12 december vindt definitieve besluitvorming plaats
over de Toekomstvisie en Opdrachten.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders …,

Naam invullen
Gemeentesecretaris

Naam invullen
Burgemeester

Vragen naar aanleiding van de bestuurlijke tweedaagse van de VNOG 2019
Tijdens informatiebijeenkomsten aan gemeenteraden en medewerkers van de VNOG zijn
vragen gesteld. Deze zijn hieronder gerubriceerd en voorzien van een antwoord.
De samenvatting van de bestuurlijke tweedaagse kunt u vinden op onze website.
Algemeen
1. Wat heeft het algemeen bestuur tijdens de tweedaagse besproken?
Het bestuur heeft besproken wat nodig is om ook in de toekomst een
toekomstbestendige veiligheidsregio te realiseren. Daarvoor is het van belang om in te
spelen op demografische en maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op
hedendaagse en toekomstige veiligheidsrisico’s van de regio. Gezien het beperkte budget
van de VNOG moet duidelijk zijn waarop de VNOG zich richt. Meer inzet op preventie,
compacte en slagvaardige posten met goed getrainde vrijwilligers en een versterkte
informatievoorziening moeten leiden tot een solide veiligheidsregio voor de lange termijn.
De VNOG is dé organisatie in de regio voor samenwerking aan veiligheid. Het is een
operationele organisatie, die bij een crisissituatie of ramp nu en in de toekomst garant
staat voor professionele hulpverlening aan de inwoners en bezoekers van de regio, van
Harderwijk tot Winterswijk.
De 22 burgemeesters die samen het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en
Oost-Gelderland vormen, hebben met elkaar besproken wat er nodig is om een
toekomstbestendige veiligheidsregio te realiseren. Om ervoor te zorg en dat de VNOG
zich ook toekomstbestendig ontwikkelt, heeft het bestuur hiervoor, tijdens de
bestuurlijke tweedaagse in september 2019, de richting aangegeven.
Proces
2. Wat gebeurt er met de richtinggevende uitspraken van het bestuur?
Tijdens de bestuurlijke tweedaagse in september 2019 heeft het bestuur richtinggevende
uitspraken gedaan. Deze uitspraken zijn toegelicht aan de gemeenteraden van de 22
deelnemende gemeentes aan de VNOG in drie bijeenkomsten.
De resultaten van de tweedaagse zijn uitgewerkt in een concept document
‘Toekomstvisie en Opdrachten’. Dit document wordt besproken in de vergadering van het
algemeen bestuur van 31 oktober. Tot aan 12 december kunnen de raden met hun
burgemeester in gesprek en input meegeven over de Toekomstvisie en de Opdrachten.
In het AB van 12 december vindt definitieve besluitvorming plaats over de Toekomstvisie
en Opdrachten.
Vervolg
Op 12 december ligt ook de concept Kadernota 2021-2023 voor in het AB. Dat betekent
dat de meerjarige (financiële) effecten van de Toekomstvisie nog niet in de concept
Kadernota verwerkt kunnen worden. De concept Kadernota bevat onder andere wel:
 een verwijzing naar de Toekomstvisie en de Opdrachten.
 de financieel-technische uitgangspunten voor de komende begroting.
 waar mogelijk een eerste globale inkijk meerjarig.
 autonome ontwikkelingen voor 2021, die los staan v/d richtinggevende uitspraken.
De VNOG zal na de vaststelling op 12 december de Opdrachten uitvoeren. Daartoe
worden ambtelijk Implementatieplannen opgesteld. Deze plannen bevatten ook de
meerjarige doorrekening en planning, inclusief (financiële) effecten voor de komende
jaren. Het streven is dat deze plannen begin 2020 klaar zijn, zodat zaken verwerkt
kunnen worden in de concept Begroting 2021-2024 in april 2020.

1

Bestuurlijke besluitvormingstraject

Het AB stelt op 12 december de Toekomstvisie en Opdrachten definitief vast.

Het AB stelt op 12 december de concept Kadernota voorlopig vast. Dan gaat de
Kadernota voor een reactie naar de raden. Deze stap is wettelijk niet verplicht maar
een extra stap die de VNOG zet in het kader van betrokkenheid en transparantie.

Het AB stelt in maart 2020 de Kadernota definitief vast, met inachtneming van de
reacties van de raden. Daarna wordt de Kadernota gebruikt om de concept Begroting
2021 te maken. De doorrekening uit het Implementatieplan wordt ook in de
begroting verwerkt.

Het DB stelt in april 2020 de concept Begroting 2021 voorlopig vast. Daarna gaat de
begroting voor een zienswijze naar de raden.

Het AB stelt in juni 2020 de Begroting 2021 definitief vast, met inachtneming van de
ingediende zienswijzen.
Resumé rol raden
 Tot 12 december: burgemeesters input meegeven over de Toekomstvisie en de
Opdrachten die de burgemeesters kunnen gebruiken bij de definitieve besluitvorming
in het AB van 12 december.
 Van 12 december tot maart 2020: een reactie geven op de concept Kadernota 20212024.
 Van 9 april 2020 tot begin juni: een formele zienswijze geven op de concept
Begroting 2021-2024.
Gedurende de zienswijzenperiode kunnen de raden hun visie geven op de meerjarige
(financiële) opbouw van de uitvoering van de Toekomstvisie en Opdrachten.
Benchmark
3. Kunt u de vergelijking tussen regio’s en het gemeentefonds toelichten?
De gemeenten krijgen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds middelen om
onder andere de kosten voor brandweer en rampenbestrijding te kunnen betalen.
Aangezien het gaat om een algemene uitkering zijn gemeenten vrij om te kiezen
waaraan zij deze middelen uitgeven, maar op grond van de Wet op de Veiligheidsregio’s
moeten zij ook bijdragen aan de veiligheidsregio’s.
Uit onderzoek van Cebeon in 2017 blijkt dat de bijdrage per inwoner aan de
veiligheidsregio varieert van € 85 (Zuid-Holland Zuid) tot € 45 (Flevoland). De VNOG zit
met € 50 per inwoner ruim onder het gemiddelde van € 60 per inwoner.
Op verzoek van het bestuur van de VNOG is, naast de Cebeon informatie, een
vergelijking gemaakt tussen de gemeentelijke bijdragen aan de VNOG en de bijdrage die
de gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen voor het cluster openbare orde en
veiligheid, subcluster brandweer en rampenbestrijding (meicirculaire 2019).
Uit de meicirculaire 2019 blijkt dat de 22 gemeenten afgerond € 53 miljoen
ontvangen voor het subcluster OOV/brandweer en rampenbestrijding. De
gemeentelijke bijdrage aan de VNOG in 2019 bedraagt afgerond € 45 miljoen. Dit is
inclusief de reparatie voor 2019 van € 4,5 miljoen.
Het verschil tussen € 53 miljoen en € 45 miljoen is € 8 miljoen (exclusief de reparatie
bedraagt het verschil tussen gemeentefonds en bijdrage aan VNOG € 12,5 miljoen).
Gemeentelijk bijdragen
aan VNOG 2019, incl.
begrotingswijziging
45.000.000

Gemeentefonds 2019
meicirculaire,
subcluster brandweer
& rampenbestrijding
53.000.000
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Verschil

8.000.000

Incidentbestrijding incl. brandweerondersteuning
4. Wat zijn de gevolgen van het nieuwe dekkings- en spreidingsplan?
Uitgangspunten van het nieuwe dekkings- en spreidingsplan zijn dat:
- minimaal 2 tankautospuiten binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn op de
incidentlocatie voor de reguliere hulpverlening en brandbestrijding en
- minimaal 4 natuurbrandvoertuigen binnen 30 minuten aanwezig voor de
bestrijding van een natuurbrand.
5. Wat betekent het afstoten van een TAS (tankautospuit) of ander
materieel voor een post?
Brandweerzorg is een collectieve opgave voor de VNOG. Het bestuur wil een compacte en
slagvaardige brandweerorganisatie. Minder, maar beter passend materieel met
bijbehorend goed opgeleide en getrainde medewerkers moeten zorgen voor een optimale
voorbereiding op de kernactiviteiten brand en hulpverlening. Het fijnmazige netwerk
van de 56 brandweerposten en vrijwilligers vormen hiervoor de basis. De inzet is gericht
op het versterken van vakbekwaamheid en professionaliteit van de (vrijwillige)
medewerkers. Dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat wat je vaak doet, goed doet.
Daar wordt fors op geïnvesteerd.
De postcommandanten zijn gelet op hun expertise en ervaring betrokken bij de concept
voorstellen die de directeur aan het bestuur heeft voorgelegd.
De dekking en spreiding blijft operationeel verantwoord als op termijn onderdelen
materieel en materiaal worden afgestoten en worden uitgebreid met beter passend
materieel. Met betrekking tot aanrijdroutes wordt gekeken welke post het eerst aanwezig
kan zijn. De eerste TAS rijdt op tijd.
Als de richting die het bestuur nu heeft aangegeven wordt uitgevoerd, betekent dit dat
de VNOG op termijn het volgende materieel zal afstoten. Dit materieel wordt dan
verkocht. Het gaat om:












15 TS combivoertuigen
3 reserve TS-en met bemensing
4 natuurbrand/schuimblusvoertuigen
1 duikteam
9 WTS 500
10 WTS 1000/2500
5 hulpverleningsvoertuigen
9 vee-redtakels
7 oppervlaktereddingseenheden
3 eenheden GOE en BOE
5 schuimeenheden/aanhangers

En op termijn wordt het materieel uitgebreid met:





6
4
9
2

basis TS-en
WTS 1500
specialistische natuurbrandvoertuigen
schuimblusvoertuigen

Momenteel wordt op verzoek van het bestuur nog een aantal zaken onderzocht: de
plaatsing van (specialistische) natuurbrandvoertuigen, een extra check met de
consequenties voor lokale risico objecten, de exacte toekomstbestendige locaties van de
tweede tankautospuit en grensoverschrijdende samenwerking (buurregio’s en Duitsland,
zo wordt bijvoorbeeld samen met de buren gekeken of de dekking en spreiding conform
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het basisscenario niet tot problemen leidt). De resultaten van deze onderzoeken worden
verwerkt in het voorstel dat op 12 december voorligt aan het algemeen bestuur.
6. Als er op een post een TAS minder is, raken we dan ook vrijwilligers
kwijt?
Het aantal vrijwilligers op een brandweerpost is mede gebaseerd op het aantal
beschikbare materieel. Minder wagens betekent automatisch dat er ook minder mensen
nodig zijn. Er worden echter geen vrijwilligers ontslagen, dit zal gaan via natuurlijk
verloop. Minder materieel betekent niet dat er minder slagkracht is of dat de veiligheid in
het geding is.
7. Is ook overwogen om meer posten te sluiten?
Ja, er is gekeken wat noodzakelijk en wenselijk is. Uit onderzoek blijkt echter dat de
regio dan te kwetsbaar wordt. De VNOG heeft relatief weinig kazernes per tien km2.
Alleen in het geval van Gendringen/Silvolde en Apeldoorn wordt nader onderzoek
gedaan.
8. Is er overleg met andere veiligheidsregio’s als de VNOG besluit te
wijzigen in materieel?
Ja, met andere veiligheidsregio’s en met Duitsland.
9. Wordt eerstelijns burgerhulpverlening ingezet?
Er zijn individuele initiatieven bij gemeenten, maar dit is momenteel niet vanuit de VNOG
gecoördineerd. In de toekomst wordt gekeken welke rol de VNOG hierin heeft/neemt. Dit
geldt tevens voor de afdelingen risicobeheersing en GHOR.
Vrijwilligers
10. Hoe blijven de vrijwilligers gemotiveerd? Hoe zorgen we voor voldoende
en goed gemotiveerde vrijwilligers?
Het bestuur hecht veel waarde aan vrijwilligheid en vindt het belangrijk de vrijwilligers
goed te faciliteren in hun taak. Voorgesteld is om de opkomstvergoeding bij te stellen
naar een half uur. Het bestuur heeft dit niet overgenomen. Wel heeft het bestuur de
directeur de opdracht gegeven om nadrukkelijker te sturen op de opkomst (niet meer
opkomst dan nodig) en tijdige afschaling.
De vrijwilligers zullen meer gaan oefenen wat ze vaak doen. Daarbij is de inzet gericht op
het versterken van vakbekwaamheid en professionaliteit. Dat betekent dat je ervoor
moet zorgen dat wat je vaak doet, goed doet. Daar wordt op geïnvesteerd.
Ook wordt ingezet op variabele voertuigbezetting. Daar waar het incident dit toelaat –
bepaald door de bevelvoerder - wordt met vier personen uitgerukt. Deze maatregelen
dienen ervoor te zorgen dat vrijwilligers, en hun werkgevers, zo min mogelijk (onnodig)
belast worden en gemotiveerd blijven.
De insteek van het bestuur is om binnen de VNOG medewerkers voor dezelfde
werkzaamheden gelijk te vergoeden. Het bestuur heeft voor de vergoeding bevelvoerder
van dienst, die op enkele posten wordt gehanteerd en op andere niet, gevraagd om te
onderzoeken wat de gevolgen van afschaffing zijn.
11. Is het beter om de werkgever van de vrijwilliger te vergoeden in plaats
van de vrijwilliger zelf?
Dit systeem wordt in Duitsland gehanteerd, maar is heel ingewikkeld. Een gesprek
hierover zou landelijk gevoerd kunnen worden in het veiligheidsberaad.
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12.Hoe gaan we om met de recente Europese uitspraak inzake vrijwilligheid
en de WNRA (wet normalisering rechtspositie ambtenaren)?
Europese wetgeving schrijft voor dat vrijwilligers betaald moeten worden als beroeps.
Als de VNOG moet stoppen met het systeem van vrijwilligheid dan zijn de consequenties
groot. Zowel qua financiën als de slagkracht van de brandweer. Dit mag niet gebeuren.
Voor de VNOG staat het waarborgen van de veiligheid voor nu en in de toekomst
centraal. Concreet is over de consequenties echter nog niet veel te zeggen omdat een
adviescommissie in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het
Veiligheidsberaad bezig is om de consequenties te duiden en eventuele oplossingen aan
te dragen.
13. Is het systeem met vrijwilligers op termijn houdbaar?
Ja. Wel is het zo dat ‘de vrijwilliger’ verandert en daarop dient te worden ingespeeld. Zo
blijft de gemiddelde vrijwilliger nu korter bij de brandweer dan in het verleden
(verhuizen, werk etc.). In onze regio zien we vergrijzing onder de vrijwilligers, dus
blijven werven is noodzakelijk. Ook wordt gekeken hoe vrijwilligers sneller kunnen
instromen. Algemene informatie is te vinden op www.brandweernederland.nl
Duiken
14. Heeft brandweerduiken zin?
De insteek van de VNOG is het redden van mens en dier. In de praktijk blijkt dat het
daadwerkelijk in veiligheid brengen van mens en dier sporadisch lukt. De duiktaak is een
zware belasting voor een vrijwillige post vanwege de mate van geoefendheid en de hoge
eisen van o.a. de Arbeidsinspectie. In enkele gevallen lukt het echter wel om mensen of
dieren te redden. Bovendien heeft de aanwezigheid van een duikteam een belangrijke
ondersteunende functie, bijvoorbeeld ten behoeve van de familieleden.
15. Hebben we iets aan Zwolle, qua duiken?
Ja, het komt voor dat o.a. het duikteam van Zwolle uitrukt of assisteert in Noord- en
Oost-Gelderland. De duikteams van de VNOG rukken uit / assisteren overigens ook in
Flevoland en in IJsselland.
GHOR
16. Kijkt de GHOR bij hulpverlening ook grensoverschrijdend?
Ja, de GHOR werkt Euregionaal samen in een netwerk acute zorg.
17.Heeft de GHOR connecties met het calamiteitenhospitaal?
Ja, van deze landelijke voorziening/faciliteit in Utrecht kan de GHOR gebruik maken,
maar het is een behoorlijke afstand.
18.Zet de GHOR eerstelijns burgerhulpverlening in?
De GHOR sluit aan bij bestaande initiatieven van partners en gemeenten en initieert als
het mogelijk is zelf initiatieven, zoals Hartveilig wonen en HartslagNu. Voor de toekomst
wordt onderzocht hoe burgerhulpverlening kan worden versterkt.
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Overige vragen
19. Spelen we in op de komst (uitbreiding) van vluchthaven Lelystad?
Nee, net als elke andere vluchthaven is Lelystad zelf verantwoordelijk voor de
(brand)veiligheid. Luchthavens en de grotere industrieën beschikken over een eigen
bedrijfsbrandweer.
20. Kan er per gemeente maatwerk geleverd worden door de VNOG?
Nee, de veiligheidsregio is een gemeenschappelijk regeling, er wordt een keuze gemaakt
voor het gehele collectief. Het is een operationele organisatie, die bij een crisissituatie of
ramp nu en in de toekomst garant staat voor professionele hulpverlening aan de
inwoners en bezoekers van de regio, van Harderwijk tot Winterswijk.
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Inleiding
Voor u ligt de Tweede Financiële Verkenning 2019 van de Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland (VNOG). Deze verkenning heeft betrekking op de periode
januari t/m juni 2019. Er zijn prognoses opgesteld over het verloop en de eindstand
van 2019.
In deze Verkenning is vergeleken met de gewijzigde begroting 2019, dus met de
begroting inclusief de reparaties voor 2019, zoals vastgesteld door het Algemeen
Bestuur op 27 juni jl. De begroting 2019 is gewijzigd om reparaties op de begroting
2019 door te voeren, teneinde een negatief jaarresultaat 2019 te voorkomen. De
reparaties zijn bedoeld om onvermijdelijke kosten en dringend gewenste reparaties
te kunnen afdekken. Dit neemt niet weg dat de VNOG uiterste terughoudendheid
heeft betracht bij het doen van uitgaven.
De VNOG heeft, ten tijde van het opstellen van deze Verkenning, geen
aanwijzingen voor een negatieve financiële uitkomst van het jaar 2019. Het is te
vroeg om een exacte voorspelling te kunnen doen. In het verloop van de
personeelskosten (vacatures, verloop, CAO) en het vrijwilligersbudget (aantal, aard
en duur inzetten) kunnen zich nog fluctuaties voordoen.
Advies-besluit
1. De Tweede Financiële Verkenning 2019 vast te stellen.
2. Het traject ‘Evaluatie jaarrekening 2017’ af te sluiten.
3. De begrotingswijziging 2019-22 vast te stellen.
Beoogd effect
Inzicht in de voortgang en stand van de financiën.
Argumenten
1.1. De Verkenning geeft een beeld van de uitputting van de middelen.
De Verkenning is samengesteld op basis van alle informatie die begin juli
beschikbaar was.
2.1. Alle 34 aanbevelingen uit de Evaluatie jaarrekening 2017 zijn inmiddels ofwel
uitgevoerd, danwel hebben een plek gekregen in het traject “Versterking VNOG”.
In december 2016 heeft het DB besloten om begin 2018 een analyse te maken van
de jaarrekening 2017. Deze “Evaluatie jaarrekening 2017” is projectmatig
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opgepakt. Een ambtelijke toetsingsgroep vanuit de gemeenten heeft het project
gevolgd. De adviezen en suggesties van de groep zijn verwerkt in het eindrapport
van de Evaluatie. In totaal bevatte dit rapport 34 aanbevelingen. Op 28 juni 2018 is
de Evaluatie Jaarrekening 2017 toegelicht en besproken in het Algemeen Bestuur.
Over de voortgang van de uitvoering van de 34 aanbevelingen is de afgelopen tijd
geregeld gerapporteerd in reguliere P&C-documenten. In bijlage 2 van de Tweede
Financiële Verkenning 2019 is een overzicht opgenomen met de stand van zaken.
Van de 34 aanbevelingen zijn er 26 uitgevoerd/afgerond. De resterende 8
aanbevelingen hebben hun plek gevonden in het traject “Versterking VNOG”, dat na
de bestuurlijke tweedaagse in september 2019 zal leiden tot verdere keuzes over
de toekomst van de VNOG en die uiteindelijk hun plek zullen krijgen in de
Kadernota 2021 e.v.
Daarmee kan nu het traject “Evaluatie jaarrekening 2017” formeel worden
afgesloten, alsook de separate voortgangsrapportages hierop.
Inmiddels is de VNOG bezig met het uitvoeren van de aanbevelingen van de
gemeentelijke Commissie (Van der Jagt – Van Arkel) uit het rapport “Inzicht geeft
uitzicht” uit december 2018. De voortgang hierop treft u aan in bijlage 3. De
komende tijd zal in reguliere P&C-documenten periodiek gerapporteerd worden op
de voortgang hiervan.
3.1. Met deze begrotingswijziging wordt een aantal afwijkingen van exploitatiebudgetten recht gezet.
In hoofdstuk 4 van de Verkenning worden enkele afwijkingen op een rij gezet. Deze
kunnen binnen de huidige begroting worden opgelost.
Kanttekeningen
N.v.t.
Uitvoering/ communicatie/ inwerkingtreding
De Tweede Financiële Verkenning is besproken in het Financieel Ambtenaren
Overleg (25 september). De contouren van de Tweede Verkenning zijn besproken
op de AB-tweedaagse van 18/19 september.
Rapportage/ evaluatie
Bij het opstellen van de jaarrekening 2019 volgt het daadwerkelijke resultaat 2019,
inclusief voorstel tot dekking/bestemming.
Indien er zich belangrijke afwijkingen ten opzichte van de huidige prognoses
voordoen, zal dit tussentijds worden gemeld.
Financiële consequenties
De gehanteerde peildatum is tot en met juni 2019. Het is te vroeg om een exacte
voorspelling te kunnen doen over het saldo van de jaarrekening 2019. Op basis van
de prognoses komt het verwachte jaarresultaat op € 2.100.000 positief.
Een belangrijke overkoepelende reden voor het verwachte positieve resultaat is het
gevoerde sterk terughoudende beleid en de ingevoerde verscherpte kaders en
strikte handhaving daarvan. De verhoging van de budgetten, waartoe het AB op 27
juni heeft besloten, is in de Verkenning meegenomen. Tot aan dit besluit om de
budgetten te “repareren”, zijn er in principe geen exploitatie-uitgaven gedaan op
die budgetten die uitstelbaar waren, zoals innovatie en personeelsontwikkeling. Met
het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen (Innovatiebudget) en een daarmee gepaard
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gaande training en deskundigheidsbevordering van de medewerkers
(Opleidingsbudget) is pas op de plaats gemaakt in afwachting van de bestuurlijke
uitspraken van de toekomstige richting van de VNOG (tweedaagse). Er hebben zich
geen onvoorziene omstandigheden voorgedaan (post Onvoorzien hoefde niet te
worden aangesproken). Evenmin is er sprake geweest van grote schades die tot
uitkeringen aan personeel hebben moeten leiden (post Verzekeringen). Tevens is
zeer terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures. Deze lijn wordt ook
in de tweede helft van 2019 voortgezet.
Over de samenstellende delen van de VNOG-begroting valt het volgende te melden.
Personeelskosten, kosten van inhuur en detachering van personeel: de
salarissen, kosten inhuur en opbrengsten detacheringen zijn geëxtrapoleerd op
basis van het eerste half jaar. Hierbij is voorts rekening gehouden met de nu
bekende vacatures, inhuur, opbrengst van detacheringen en het cao-akkoord. Op
dit budget wordt een onderschrijding verwacht van € 700.000.
De verklaring voor de stijging van de uitgaven voor inhuur ten opzichte van de
Eerste Financiële Verkenning komt enerzijds door ondersteuning van de inrichting
van het nieuwe E-HRM pakket en anderzijds ter tijdelijke invulling van een groot
aantal vacatures bij team HRM. Het openstellen van vacatures gebeurt altijd in
overleg met het Dagelijks Bestuur.
Vrijwilligersbudget: het eerste half jaar van de vrijwilligersbudgetten laat een
neutraal tot heel klein positief beeld zien. De ervaringen van de afgelopen twee
jaren laten zien, dat de uitgaven in het 2e half jaar iets lager zijn dan de uitgaven in
het eerste half jaar. Daarom wordt er op het vrijwilligersbudget geen overschrijding
verwacht tenzij het aantal (grote) inzetten erg uit de pas gaat lopen of er zich
andere niet voorziene zaken voordoen.
Exploitatie: binnen de exploitatie is de verwachting dat een positief saldo kan
worden gerealiseerd.
VNOG risicogericht: voor 4 jaar (2016-2019) was in totaal € 2 miljoen
beschikbaar gesteld om de kosten van de reorganisatie (“VNOG Risicogericht”) te
dekken. Hiervan resteert in 2019 nog € 64.000 plus het benodigde bedrag om de
overschrijdingen van de voorgaande jaren te compenseren. Het totale beschikbare
budget wordt niet overschreden.
Kapitaallasten: de prognose is een positief resultaat dat, conform vastgesteld
beleid, bij de jaarrekening gestort zal worden in de egalisatiereserve ‘materieel’.
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Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland;
Bijeen in de vergadering d.d. 31 oktober 2019;
Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 2 oktober 2019;
Besluit:
1. De Tweede Financiële Verkenning 2019 vast te stellen.
2. Het traject ‘Evaluatie jaarrekening 2017’ af te sluiten.
3. De begrotingswijziging 2019-22 vast te stellen.

De secretaris

De waarnemend voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

mr. A.H. Bronsvoort MPM

Apeldoorn, 31 oktober 2019
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Programmabegroting 2019
Omschrijving voorstel: Tweede Financiële Verkenning 2019
Begrotingswijziging 2019-22
Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland;
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 2 oktober 2019,
besluit:
De programmabegroting 2019 als volgt te wijzigen
Bedrag van
verhoging

Bedrag van
verlaging

Uitgaven
Programma Brandweerondersteuning
Programma Incidentbestrijding
Programma Bestuur en Bedrijfsvoering
Programma Directie, Control en Staf
Algemene Dekkingsmiddelen

30.000
10.000
132.500
34.000
17.676

10.000

Totaal

224.176

20.000

Inkomsten
Programma Risicobeheersing
Programma Bestuur en Bedrijfsvoering
Programma Directie, Control en Staf
Algemene Dekkingsmiddelen
Programma Brandweerkazernes in eigendom en
overgangsrecht
Totaal

10.000

17.000
95.000
126.176

221.176

17.000

Toelichting:
Wijziging bij de tabel in hoofdstuk 4 van de Tweede Financiële Verkenning 2019.

De secretaris

De waarnemend voorzitter

drs. D.G.L. Kransen

mr. A.H. Bronsvoort MPM
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Inleiding
Voor u ligt de Tweede Financiële Verkenning (TFV) 2019 van de Veiligheidsregio Noorden Oost-Gelderland (VNOG).
Evenals de Eerste Financiële Verkenning is ook deze Verkenning bedrijfsmatig/financieel
van aard. Inhoudelijke beschouwingen zijn zoveel mogelijk achterwege gelaten gelet op
de discussie die er in het algemeen bestuur plaatsvindt over de richting waarin de VNOG
zich gaat ontwikkelen.
De uitgevoerde activiteiten in de eerste helft van 2019 zijn in lijn met het vastgestelde
beleid. Er is een prognose opgesteld over het verloop van uitgaven en inkomsten en het
verwachte resultaat van 2019. Deze Tweede Financiële Verkenning is voorbereid op basis
van cijfers over de eerste zes maanden van 2019. Op basis hiervan is een prognose tot
het einde van het jaar opgesteld. De verhoging van de budgetten, waartoe het AB op 27
juni heeft besloten, is in deze opstelling verwerkt. Tot aan dit besluit om de budgetten te
“repareren”, zijn er in principe geen exploitatie-uitgaven gedaan op die budgetten die
uitstelbaar waren; tevens is zeer terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures. Deze lijn wordt ook in de tweede helft van 2019 voortgezet.
Voor een aantal begrotingsposten in de exploitatie wordt een wijziging van de begroting
voorgelegd. Voor de personeelskosten en inhuur wordt per saldo een overschot verwacht; voor deze kosten, alsmede voor het vrijwilligersbudget en voor de kapitaallasten,
kan een wijziging van de begroting nu achterwege blijven.
Leeswijzer
Hoofdstuk 1 bevat de conclusies van deze Verkenning. Hoofdstuk 2 richt zich vervolgens
op de loonkosten (beroepsformatie), hoofdstuk 3 gaat in op het vrijwilligersbudget,
hoofdstuk 4 VNOG-risicogericht, hoofdstuk 5 de exploitatie en hoofdstuk 6 de investeringen/projecten (kredieten). De Verkenning sluit af met een aantal bijlagen.
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1. Conclusies Tweede Financiële Verkenning (TFV)
Saldo: op basis van de uitgaven en inkomsten in het eerste half jaar en de inzichten
over het tweede half jaar schat de VNOG een voordelig saldo in van circa € 2,1 miljoen.
Een belangrijke overkoepelende reden voor het verwachte positieve resultaat is het gevoerde sterk terughoudende beleid en de ingevoerde verscherpte kaders en strikte handhaving daarvan. De verhoging van de budgetten, waartoe het AB op 27 juni heeft besloten, is in de Verkenning meegenomen. Tot aan dit besluit om de budgetten te “repareren”, zijn er in principe geen exploitatie-uitgaven gedaan op die budgetten die uitstelbaar
waren, zoals innovatie en personeelsontwikkeling. Met het ontwikkelen van nieuwe
werkwijzen (Innovatiebudget) en een daarmee gepaard gaande training en deskundigheidsbevordering van de medewerkers (Opleidingsbudget) is pas op de plaats gemaakt in
afwachting van de bestuurlijke uitspraken van de toekomstige richting van de VNOG
(tweedaagse). Er hebben zich geen onvoorziene omstandigheden voorgedaan (post Onvoorzien hoefde niet te worden aangesproken). Evenmin is er sprake geweest van grote
schades die tot uitkeringen aan personeel hebben moeten leiden (post Verzekeringen).
Tevens is zeer terughoudend omgegaan met het invullen van vacatures. Deze lijn wordt
ook in de tweede helft van 2019 voortgezet.
Deze Financiële Verkenning is niet opgebouwd vanuit de programma’s, maar via een vijftal groepen kosten. Hieronder een korte toelichting per groep. In de volgende hoofdstukken volgen uitgebreidere toelichtingen.
Personeelskosten, kosten van inhuur en detachering van personeel: de salarissen, kosten inhuur en opbrengsten detacheringen zijn geëxtrapoleerd op basis van het
eerste half jaar. Hierbij is voorts rekening gehouden met de nu bekende vacatures, inhuur, opbrengst van detacheringen en het cao-akkoord. Op dit budget wordt een onderschrijding verwacht van € 700.000.
De verklaring voor de stijging van de uitgaven voor inhuur ten opzichte van de Eerste
Financiële Verkenning komt enerzijds door ondersteuning van de inrichting van het nieuwe E-HRM pakket en anderzijds ter tijdelijke invulling van een groot aantal vacatures bij
team HRM. Het openstellen van vacatures gebeurt altijd in overleg met het Dagelijks Bestuur
Vrijwilligersbudget: het eerste half jaar van de vrijwilligersbudgetten laat een neutraal
tot heel klein positief beeld zien. De ervaringen van de afgelopen twee jaren laten zien,
dat de uitgaven in het 2e half jaar iets lager zijn dan de uitgaven in het eerste half jaar.
Daarom wordt er op het vrijwilligersbudget geen overschrijding verwacht tenzij het aantal (grote) inzetten erg uit de pas gaat lopen of er zich andere niet voorziene zaken voordoen.
Exploitatie: binnen de exploitatie is de verwachting dat een positief saldo kan worden
gerealiseerd.
VNOG risicogericht: voor 4 jaar (2016-2019) was in totaal € 2 miljoen beschikbaar
gesteld om de kosten van de reorganisatie (“VNOG Risicogericht”) te dekken. Hiervan
resteert in 2019 nog € 64.000 plus het benodigde bedrag om de overschrijdingen van de
voorgaande jaren te compenseren. Het totale beschikbare budget wordt niet overschreden.

Budget
Jaarlasten
Verschil

2016

2017

2018

2019
(prognose)

Totaal
(prognose)

500

500

500

500

2.000

837

359

649

91

1.936

-337

141

-149

409

64
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Kapitaallasten: de prognose is een positief resultaat dat, conform vastgesteld beleid, bij
de jaarrekening gestort zal worden in de egalisatiereserve ‘materieel’. Verwezen wordt
naar hoofdstuk 6.
Samenvatting:
Samenvatting TFV 2019
financieel
Personeelskosten en kosten
van inhuur personeel
Vrijwilligers
Exploitatie
Risicogericht
Kapitaallasten
Storting in egalisatiereserve
Totaal

Prognose eind 2019
o.b.v eerste half jaar
700.000
0
1.000.000
400.000
210.000
-210.000
2.100.000

Peildata prognose:
- Personeelskosten en inhuur: tot en met juni
- Vrijwilligers: declaraties tot en met juni
- Exploitatielasten: tot en met juni
- Investeringen en kapitaallasten: tot en met juni
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2. Personeelslasten
Voor deze Verkenning is een prognose gemaakt van de personeelslasten. Mede als gevolg van de overgang naar een nieuw e-HRM systeem is dit geen eenvoudige opgave.
Het is op dit moment nog niet mogelijk om per afdeling inzicht te geven in de werkelijke
lasten ten opzichte van de begrote. Daarom zijn voor deze Tweede Verkenning, net als
bij de Eerste Verkenning, deze lasten voor de gehele organisatie (met uitzondering van
de Meldkamer Oost Nederland) bekeken en geanalyseerd.
Voor deze Tweede Verkenning zijn de personeelslasten tot en met juni gebruikt. Deze
bedragen zijn geëxtrapoleerd tot een heel jaar en daarbij is ook rekening gehouden met
de gevolgen van het bereikte cao-akkoord. Deze cijfers zijn exclusief vrijwilligers (zie
hoofdstuk 3), MON (heeft een relatie met inkomsten van de Meldkamer en de Veiligheidsregio IJsselland), piketvergoedingen (zijn apart geraamd in de begroting) en overgangsrecht (wordt één op één verrekend met de betreffende gemeenten).
Deze prognose kent onzekerheden:
-

-

welke vacatures ontstaan nog: uiteraard is niet te voorspellen welke vacatures
nog gaan ontstaan en dit heeft consequenties voor de cijfers zoals deze in onderstaande tabellen zijn opgenomen;
worden de opengestelde vacatures ook daadwerkelijk ingevuld;
als het werven niet tot benoeming leidt, kan inhuur noodzakelijk zijn, omdat vacatures ontstaan op cruciale plekken in de organisatie;
welk deel van het Individueel Keuzebudget (IKB) wordt uitgeruild: het IKB biedt
de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijke bestedingsdoelen vast te stellen in het
kader van de cafetariaregeling. Bijvoorbeeld: een opname uit IKB kan worden
omgezet in een netto afdracht van de vakbondscontributie, vergoeding woonwerkverkeer. Op welke manier werknemers hier gebruik van maken, is vooraf niet
met zekerheid te zeggen. Over het netto resultaat hoeft de VNOG geen werkgeverslasten af te de dragen. Vooralsnog is uitgegaan van het negatiefste scenario.

Personeelskosten 2019
Verwachte personeelskosten 2019 22.168.000
cao-stijging per 1-10-2019

541.000

Totaal

22.709.000

Begroot inclusief reparatie 2019

23.859.700

Onderschrijding

1.150.700

Samenhang met inhuur en detachering van personeel
De tabel hierboven laat de prognose van het personeelsbudget zien. De VNOG heeft in
haar begroting nauwelijks middelen voor inhuur. Inhuur moet bekostigd worden uit de
vacatureruimte. In de tabel hierna worden de kosten van personeel, de inhuur en de detachering gezamenlijk in beeld gebracht. Dit laat zien, dat er van de € 1,1 miljoen, die in
de prognose overblijft van de geraamde personeelskosten uiteindelijk € 700.700 overblijft.
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Onderschrijding personeelsbudget
Budget inhuur derden
Inhuur van personeel derden
Salariskosten opengestelde vacatures*
Inkomsten uit detacheringen
Resteert

TFV
1.150.700
416.000
-1.056.000
0
190.000
700.700

EFV
748.700
364.000
-689.000
-340.000
160.000
243.700

457.000

* De verwachting is nu, dat de opengestelde vacatures en de inmiddels (na 30 juni) weer ontstane vacatures
elkaar opheffen en dus niet tot extra kosten leiden.

Het verschil in prognose tussen de Eerste Verkenning (EFV) en de Tweede Verkenning
(TFV) wordt verklaard door:
1.
2.
3.
4.
5.

Meer vacatures
Minder hoge overschrijding budget gevolgen cao
Hogere kosten inhuur
Opengestelde vacatures hebben niet tot meerkosten geleid
Hogere opbrengst detacheringen

242.000
160.000
-315.000
340.000
30.000
457.000

1. Het verwachte gemiddelde aantal vacatures op jaarbasis is t.o.v. de peildatum
van de EFV gestegen van 22 naar 26 en stijgt nog verder;
2. De cao-stijging; deze is meegevallen ten opzichte van de EFV. Hierbij werd uitgegaan van een stijging met 3% per 1 januari 2019 welke een last van € 700.000
met zich mee zou brengen. Het feitelijke cao-akkoord laat een lagere stijging zien
voor 2019 van € 541.000 met name omdat de salarisverhoging op een later tijdstip in gaat (per 1 oktober 3,25%,€ 750 per voltijdsbetrekking en tegemoetkoming in de ziektekostenverzekering);
3. Incidenteel wordt ingehuurd, bijvoorbeeld als de bedrijfsvoering in gevaar komt.
Deze inhuur betreft vrijwel altijd het tijdelijk invullen van een vacature. Bij het
team HRM wordt dit jaar relatief veel ingehuurd. Enerzijds om de inrichting van
het nieuwe E-HRM pakket te ondersteunen en anderzijds ter tijdelijke invulling
van een groot aantal vacatures. Dit is de verklaring voor de stijging van de uitgaven voor inhuur ten opzichte van de Eerste Financiële Verkenning. Het openstellen
van vacatures gebeurt altijd in overleg met het Dagelijks Bestuur.
4. Het opstarten van een aantal procedures voor het werven van personeel is uitgesteld en wel gestarte procedures hebben niet tot een benoeming geleid (of tot benoeming van interne kandidaten). De kosten van nieuw aangestelde medewerkers
zijn opgenomen in het totaal van de prognose van de salarissen en worden dus
niet meer afzonderlijk gepresenteerd. De instroom en uitstroom van medewerkers
in het 2e half jaar lopen naar verwachting tegen elkaar weg.
5. Vier medewerkers van de VNOG zijn elders gedetacheerd.
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3. Vrijwilligersbudget
De uitgaven op het vrijwilligers-urenbudget over het eerste half jaar van 2019 zijn afgezet tegen het budget voor het eerste half jaar van 2019. Hierna zijn deze cijfers geëxtrapoleerd voor een heel jaar. Dit geeft het volgende beeld:

deelbudgetten

half jaar
begroting

begroot

over- of
prognose
registraties tot
onderschreieinde van het
en met juni
ding
jaar
deelbudget

vaste vergoeding

1.225.000

612.500

611.301

1.223.000

2.000

inzeturen

-236.000

1.590.000

795.000

912.896

1.826.000

kazernering avond/weekend

975.000

487.500

479.698

959.000

16.000

kazernering dagbezetting

100.000

50.000

96.870

194.000

-94.000

vakbekwaam blijven

1.602.000

801.000

781.345

1.563.000

39.000

vakbekwaam worden

636.000

318.000

307.537

615.000

21.000

vakbekwaamheid ondersteuning.

280.000

140.000

120.500

241.000

39.000

Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO)

36.000

128.000

64.000

46.248

92.000

keuringen

25.000

12.500

10.990

22.000

3.000

brandveilig leven

20.000

10.000

5.229

10.000

10.000

vergaderen

70.000

35.000

24.256

49.000

21.000

onderhoud

145.000

72.500

65.203

130.000

15.000

declaraties

115.000

57.500

58.269

117.000

-2.000

overig

139.000

69.500

54.590

109.000

30.000

sub-totaal

7.050.000

3.525.000

3.574.932

raming percentage werkgeverslasten 7%

480.962

246.750

201.000

reservering looncompensatie

260.000

TOTAAL

7.790.962

primitieve begroting

6.810.962

reparatie begroting 2019
incidenteel kazernering
TOTAAL

3.771.750

3.780.000

7.150.000

-100.000

400.000

80.962

60.000

200.000

7.610.000

180.962

880.000
100.000
7.790.962

In totaliteit wordt op dit moment geen overschrijding verwacht op het totale beschikbare
budget. De onderschrijding (€ 181.000), die hierboven wordt geprognosticeerd is 2% van
het beschikbare budget en daarmee dusdanig gering, dat niet nu al van een positief jaarsaldo kan worden uitgegaan.
De afgelopen drie jaren waren de kosten in het 2e halfjaar iets minder dan 50% van het
eerste half jaar, zodat de toegepaste extrapolatie op basis van het eerste halfjaar onderbouwd is met ervaringscijfers.
Als gevolg van het principe-akkoord cao-gemeenten moet voor de vergoeding aan de
vrijwilligers rekening worden gehouden met een stijging van de uitgaven met ongeveer
€ 60.000. Het bedrag dat hiervoor gereserveerd is, is ruim voldoende.
De inzeturen zijn niet in te schatten en blijven daarmee een onzekere factor. Uit de huidige prognose blijkt echter wel dat, hoewel er niet zoals vorig jaar veel inzetten zijn geweest vanwege de droogte, de inzetten structureel meer budget vragen.
Voor de kazernering dagbezetting (Doetinchem en Zutphen) is € 100.000 beschikbaar
gesteld voor 2019. Dit is niet voldoende om de bezetting van met name de post Doetinchem rond te krijgen. Hier wordt een forse overschrijding verwacht, die vooralsnog binnen het totale budget kan worden opgevangen. Zonder gewijzigd beleid blijkt uit deze
cijfers, dat de kazernering dagbezetting € 200.000 structureel meer kost.
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Zoals in de Eerste Financiële Verkenning al gemeld, zijn er diverse beheersmaatregelen
getroffen om een overschrijding van het vrijwilligersbudget voor de beïnvloedbare kosten
te voorkomen. De toen genoemde maatregelen worden onverminderd doorgezet. Daarnaast worden in de koppeling tussen veiligheidspaspoort en het e-hrmpakket stappen
gezet om de informatie uit beide pakketten te optimaliseren en zo nodig te corrigeren.
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4. Exploitatie
Conclusie
De VNOG verwacht een positief jaarrekeningsaldo in de exploitatie. De voordelen ontstaan met name doordat onderwerpen niet worden opgepakt in afwachting van de uitkomsten van de bestuurstweedaagse. Bij bijvoorbeeld de onderhoudsbudgetten wordt
geen onderuitputting gezien, maar ook geen overschrijding. De daarvoor in de begroting
opgenomen budgetten zijn nodig om het materieel in goede conditie te houden. Binnen
bedrijfsvoering zijn wat kleinere budgetten beter in beeld en worden nu structureel verankerd in de begroting.
Programma

Toelichting

Prognose
voordeel

Prognose
nadeel

S/I

0. Organisatiebreed
1. Zorg voor personeel

Iedere afdeling heeft zijn eigen budget “zorg voor personeel”.
Organisatiebreed wordt hierop incidenteel (120.000 geraamd
30.000 uitgegeven) € 60.000 verwacht te onderschrijden. Een
herverdeling over de afdelingen is wel nodig.

€ 60.000

I

€ 100.000

I

1. Risicobeheersing

1. Algemeen

Binnen de totale exploitatie van risicobeheersing wordt verwacht
€ 125.000 te onderschrijden. De redenen hiervoor zijn, dat
voorgenomen bestedingen zijn bevroren en activiteiten niet in
gang zijn gezet vanwege personeelsschaarste en activiteiten rond
het Brandweerlab tijdelijk zijn stilgelegd vanwege een
heroriëntatie.

2. Subsidie IOV

Deze subsidie wordt op landelijk niveau verleend, maar er
moeten uit hetzelfde budget meerdere programma's worden
bekostigd. Dit leidt tot een structurele daling voor dit programma.

€ 17.000

*

S

€ 30.000

*

I

2. Incidentbestrijding
Geen afwijkingen.
3. Brandweerondersteuning
1. Materieel en logistiek

2. Onde rho ud Brandkranen

3. Huisvesting

4. Vakbekwaam worden
5. Vakbekwaam blijven PPMO

Onderhoud voertuigen lijkt een licht voordeel te realiseren, maar
de storingen bij (met name) de hoogwerkers kunnen dit ook weer
teniet doen. De storingen zijn meestal fors en duur.
In 2020 worden de geboorde putten overgedragen aan de
gemeenten. Hiervoor worden de putten nog eenmaal door ons
onderhouden.
Bij huisvesting wordt nog steeds een rem gezet op aanvragen
omtrent aanpassing en onderhoud huisvesting. Dat zorgt voor een
voordeel bij facilitaire zaken en huisvesting (duurzame
goederen). Op het gebied van huur wordt een klein nadeel
verwacht. Als de verwachting uitkomt zullen voor- en nadelen
elkaar opheffen.
Als alle leergangen doorgang vinden, wordt een gering tekort
verwacht, maar er wordt gestuurd op de nullijn.
Het aantal medewerkers, dat wordt gekeurd, blijft iets achter bij
de ramingen. Dit leidt tot een onderschrijding van € 30.000.

4. Crisisbeheersing
Er wordt een gering voordeel verwacht.
5. GHOR
1. Inkopen ketenpartners

Voor 2019 een geringe overschrijding ( € 10.000) van het budget.
Maar dit bedrag kan dit jaar nog worden opgevangen binnen het
programma.

6. Meldkamer Oost Nederland
Geen afwijkingen.
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7. Bedrijfsvoering
1. Instituut Fysieke Veiligheid

Bijdrage aan het IFV structureel hoger.

2. Vereniging Nederlandse
Gemeenten

Lidmaatschap ivm brandweerkamer en college van arbeidszaken.

Kosten simpled card niet structureel doorvertaald in de
3. Bankkosten
meerjarenbegroting.
Het budget wordt dit jaar niet uitgeput. Er blijft ongeveer €
150.000 over waarvan wordt voorgesteld deze in 2020 en 2021 te
4. Personeelsontwikkeling
gebruiken voor de werkplaats in de het kader van organisatie- en
personeelsontwikkeling. Verwezen wordt naar de reader voor de
bestuurstweedaagse.
Als gevolg van het niet tijdig opleveren van het project "Iedereen
in beeld" is er een claim bij de KPN neergelegd. Hierover is
overeenstemming bereikt voor een totaalbedrag van € 215.000
5. Schadeclaim bij KPN
en leidt tot een betaling aan de VNOG. In 2018 is hiervoor al €
120.000 opgenomen in de jaarrekening en in 2019 wordt het
restant ontvangen.
Als gevolg van het niet tijdig opleveren door KPN hebben
6. Inhuur personeel, niet kunnen contracten en inhuur langer doorgelopen dan gepland was. Dit
opzeggen leveringscontracten,
heeft meer-kosten tot gevolg gehad. Verder is er ook juridisch
juridische kosten
advies ingewonnen over de claim. Als dekking voor deze kosten
kan de schadeclaim bij KPN worden gezien.
Licentiekosten van de Meldkamer zijn abusievelijk niet
7. Licentiekosten
opgenomen als nog te betalen in 2018
Prognose incidenteel overschot. Door een gering aantal lopende
dossiers in de ongevallenverzekering (personeel) worden minder
uitgaven verwacht op het geraamde eigen risico c.q. de met
ingang van dit jaar niet meer verzekerde – maar wel
gegarandeerde – schadesoorten. De schaderatio op de
verzekering voor het wagenpark is met 92% op 1-8-2019 zodanig
8. Verzekeringen
dat de verzekeraar de polis niet kan opzeggen; wel wordt t.o.v.
2019 een ca. € 40.000 hogere premie verwacht. Een werkgroep
bestaande uit medewerkers M&L, ARBO, personeelszaken en
verzekeringen volgt het schadeverloop om preventieve
maatregelen te kunnen nemen (communicatie / bewustwording,
opleiden & oefenen).
Op het budget inkoopadvies, meestal gebruikt voor advies van
externe aanbestedingsjurist, maar ook voor landelijke
9. Inkoopadvies
aanbestedingen in IFV-verband wordt een geringe overschrijding
verwacht.

€ 5.500

*

S

€ 10.000

*

S

€ 7.000

*

S

€ 150.000

I

€ 95.000

*

I

€ 95.000

*

I

€ 15.000

*

I

€ 80.000

I

€ 10.000

8. Directie en control

1. Innovatiebudget en
bestuursopdracht directeur

2. Accountantscontrole
3. Risicomanagement
4. Vertrouwenspersonen

Bij de EFV2019 is van het innovatiebudget ad € 285.000 een
bedrag van € 100.000 afgezonderd onder de noemer
“bestuursopdracht directeur”. Tot op heden zijn er geen uitgaven
gedaan. Wellicht leidt de bestuurstweedaagse, de uitwerking van
dienstverleningsscenario’s, alsmede de organisatieontwikkeling
tot het doen van exploitatieuitgaven en / of inhuur. Voor 2019 kan
met een overschot van € 250.000 rekening worden gehouden.
Extra controle werkzaamheden door de accountant voor de
jaarrekening 2018 hebben tot een meerwerk factuur geleid.
Budget wordt dit jaar bijna niet gebruikt. Initiatieven worden
genomen zodra vacatures op dit gebied zijn ingevuld.
Er wordt gewerkt met externe vertrouwenspersonen, daardoor
moet het budget worden verhoogd met inhuurkosten.

€ 250.000

I

€ 19.000

*

€ 27.000

I
I

€ 5.000

*

S

9.Algemene dekkingsmiddelen
1. Onvoorzien

Nog beschikbaar

€ 83.000

I

2. Prijscompensatie

Nog beschikbaar

€ 170.000

I

3. Brede doeluitkering
rampenbestrijding

Voor 2019 wordt looncompensatie toegekend in de BDuR. Dit
levert een hogere bijdrage op dan geraamd in de begroting 2019

€ 126.176
€ 1.171.176

Totaal

*

S

€ 213.500

€ 957.676

* Deze onderwerpen zijn meegenomen in begrotingswijziging 22.

Bijzonderheden
Gouden rookmelder
Het project Leef Samen van de Achterhoek heeft een expert-prijs gewonnen in het kader
van Brandveilig Leven. Hieraan is een prijs van € 1.500 gekoppeld.
Nazorg
Er is meer behoefte aan nazorg in 2019 onder andere doordat het 10 jaar geleden is, dat
het incident met Koninginnedag zich voltrok. Dit heeft een lichte overschrijding van het
budget tot gevolg.
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Verhuizing van de Europaweg
Afgelopen periode is gewerkt aan het voornemen om voor het einde van het jaar een
alternatieve locatie te vinden voor het kantoor aan de Europaweg. Alternatieven zijn bekeken evenals het uitwerken van de consequenties van de verhuizing. Deze uitwerking
laat zien dat de impact van een verhuizing zowel qua incidentele kosten als de benodigde
personele capaciteit groot is. Om dit zorgvuldig af te wegen tegenover de structurele
besparing die gerealiseerd kan worden, is meer tijd nodig. De besluitvorming over de
overgang naar een eventuele nieuwe locatie is daarom uitgesteld. De volgende stap is,
dat de risico’s en de kosten verder uitgediept worden.
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5. Voortgang VNOG-risicogericht
In de Kadernota 2016 is een budget van in totaal € 2 miljoen (verdeeld over vier jaar
(2016 – 2019), vier keer € 500.000) beschikbaar gesteld om de kosten van de reorganisatie (“VNOG Risicogericht”) te dekken. Hierbij is bepaald dat de dekking van deze kosten binnen de begroting van de VNOG moet plaatsvinden.
De proceskosten VNOG Risicogericht bestaan met name uit de procesbegeleiding ten behoeve van de implementatie van de reorganisatie, mobiliteitsbevordering en begeleiding
van outplacements. Een overzicht van de uitgaven, dat niet gewijzigd is sinds de Eerste
Financiële Verkenning 2019:

VNOG Risicogericht
Proceskosten
Meerkosten OR
Ontslagvergoedingen

2016

2017

2018
308

2019

Totaal
prognose

Prognose

2016-2019

472

134

pm

914

79

0

0

0

79

173

0

250

91

514

Boventalligheid

113

225

91

0

429

Jaarlasten

837

359

649

91

1.936

Tekort voorgaand jaar

0

337

196

345

Totaal

837

696

845

436

1.936

Jaarbudget

500

500

500

500

2.000

-337

-196

-345

64

64

Saldo ultimo

-

bedragen x € 1.000

Het bedrag van € 91.000 voor 2019 is een aanname over de definitieve kosten van een
vertrekregeling. Uit bovenstaand overzicht blijkt, dat er voor 2019 daarna nog € 64.000
resteert van de € 2 miljoen, die beschikbaar was voor de jaren 2016-2019. De overschrijding van € 345.000 van de jaren 2016 tot en met 2018 is ten laste gekomen van de
jaarrekeningresultaten van die betreffende jaren. Deze € 345.000 moet de VNOG daarom
overhouden in 2019 als onderdeel van een gunstig jaarrekeningresultaat. Daarnaast
houdt de VNOG de genoemde € 64.000 over, waarvoor geen bestemming is. Concreet
betekent dit, dat hierdoor het budget in de begroting 2019 met minimaal € 409.000
(= € 345.000 + € 64.000) wordt onderschreden.
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6. Investeringen en kapitaallasten
Ten opzichte van de Eerste Financiële Verkenning is de prognose van de kapitaallasten
niet gewijzigd. Doordat de VNOG begint met afschrijven in het jaar na gereedkomen van
de investering, zijn de kapitaallasten voor het overgrote deel al bekend aan het begin
van het jaar.
Met een groot deel van de kredieten in materieel is nog niet begonnen met de uitvoering.
De voorstellen, die voorliggen in de Bestuurstweedaagse met betrekking tot het materieelspreidingsplan zijn hiervan de reden. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden,
worden kredieten afgesloten en nieuwe aangevraagd.
De prognose van de lopende kredieten is dat deze niet worden overschreden.
Er is een egalisatiereserve kapitaallasten (‘materieel’ / ‘afschrijvingen’) waarin voordelen
op het kapitaallastenbudget gestort worden, om toekomstige fluctuaties in benodigd kapitaallastenbudget op te kunnen vangen. Dit is vastgesteld beleid. Het voordeel zal in
2019 ook worden toegevoegd aan de egalisatiereserve.

14

Tweede Financiële Verkenning 2019 (januari – juni 2019), Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlagen
Bijlage 1. Stand reserves
Onderstaand overzicht geeft de stand van de reserves weer tot en met de vergadering
van het Algemeen Bestuur van 27 juni.
Bestemmingsreserves:
Algemene reserve
Jeugdbrandweer Oost-Gelre
Egalisatiereserve afschrijvingen
Bestemmingsreserve frictiekosten LMS
Bedrijfsvoeringsreserve
Totaal reserves

Saldo per 1-8-2019
400.896
5.436
959.887
500.000
881.735
2.747.954

Algemene reserve
De omvang van deze reserve is gebaseerd op de risico’s zoals deze zijn opgenomen in de
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing bij de begroting 2019. Het betreft
een inschatting van de risico’s m.b.t. ARBO / RI&E, waarbij de gevolgen voor 50% gedragen worden door de VNOG. Op basis van dit door het Algemeen Bestuur vastgestelde
uitgangspunt is deze reserve beklemd. In het laatste kwartaal van dit jaar begint de medewerker voor risicomanagement. Onderdeel van zijn werkzaamheden zal het opstellen
van een notitie risicomanagement zijn. Hier zal ook een relatie worden gelegd met de
gewenste omvang van de risicobuffer (Algemene reserve en Bedrijfsvoeringsreserve).
Jeugdbrandweer Oost Gelre
De VNOG heeft van de voormalige Stichting Jeugdbrandweer Oost Gelre, na het opheffen
van deze stichting, deze reserve ontvangen. De Stichting is opgegaan in de Jeugdbrandweer VNOG. Dit bedrag blijft gelabeld voor de nieuwe jeugdgroep Oost Gelre binnen de
Jeugdbrandweer VNOG en is daarom in een reserve gestort.
Egalisatiereserve afschrijvingen (‘materieel’ / ‘kapitaallasten’)
Volgens de nota “afschrijven en investeren” moet de VNOG het verschil tussen begrote
en werkelijke kapitaallasten storten/onttrekken en daarnaast de boekwinsten van verkochte voertuigen reserveren om schommelingen in de kapitaallasten op te kunnen vangen.
Bestemmingsreserve frictiekosten LMS
Via de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding heeft de VNOG van het rijk eenmalig
€ 500.000 extra ontvangen voor de mogelijke frictiekosten, die bij de VNOG achterblijven
na de totstandkoming van de landelijke meldkamer.
Bedrijfsvoeringsreserve
Deze bestemmingsreserve is ingesteld uit het jaarrekeningresultaat 2017, met een
maximale hoogte van € 600.000. Hierbij is tevens bepaald, dat dit alleen voor 2018 en
2019 geldt. Als gevolg van besluitvorming in het Algemeen Bestuur op 27 juni is
€ 328.668 in deze reserve gestort. Het betreft hier de afwikkeling van financieel technische correcties uit het clusterverleden. Als er in de rest van 2019 geen onttrekkingen
plaatsvinden, zal hierdoor het bovengenoemde maximum overschreden worden. Bij de
concept Kadernota, te behandelen in het AB van 12 december, volgt een voorstel hieromtrent. Hierbij kunnen de uitkomsten van de bestuurlijke tweedaagse – en het feitelijk
verloop van de lasten en baten in het laatste kwartaal van 2019 betrokken worden.
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Bijlage 2. Voortgang aanbevelingen uit eindrapport Evaluatie jaarrekening 2017
In december 2016 heeft het DB besloten om begin 2018 een analyse te maken van de
jaarrekening 2017. Deze “Evaluatie jaarrekening 2017” is projectmatig opgepakt. Een
ambtelijke toetsingsgroep vanuit de gemeenten heeft het project gevolgd. De adviezen
en suggesties van de groep zijn verwerkt in het eindrapport van de Evaluatie. In totaal
bevatte dit rapport 34 aanbevelingen. Op 28 juni 2018 is de Evaluatie Jaarrekening 2017
toegelicht en besproken in het Algemeen Bestuur.
Geregeld is de afgelopen tijd in reguliere P&C-documenten gerapporteerd op de voortgang van de uitvoering van de 34 aanbevelingen. De aanbevelingen zijn inmiddels ofwel
allemaal uitgevoerd, of hebben hun plek gevonden in het traject “Versterking VNOG”, dat
na de bestuurlijke tweedaagse in september 2019 zal leiden tot verdere keuzes over de
toekomst van de VNOG en die uiteindelijk hun plek zullen krijgen in de Kadernota 2021
e.v.. Zie hieronder de eindstand van de 34 aanbevelingen..
Daarmee kan nu het project “Evaluatie jaarrekening 2017” formeel worden afgesloten,
alsook de separate voortgangsrapportage.

1.

2.

3.

Aanbeveling
Categorie “Financiën op orde”
Blijf de vacaturestop handhaven en
toepassen.

Hoe
Meenemen in P&C docs
Overzicht opstellen.

Planning

Stand

AB nov 2018:
TFV2018

Ga terughoudend om met inhuur.

Budgethouders

continue

Gehandhaafd m.u.v.
cruciale vacatures,
die steeds separaat
voorgelegd.
Gedaan.

Ter overweging bij jaarrekening 2018.

AB jun 2019:
JR2018

Afgewogen bij Jaarrekening 2018. Bestemmingsreserve
niet ingezet ter
dekking van overschrijding, maar
behouden als buffer.

Af te wegen bij bestemming resultaat 2018.

AB jun 2019:
JR2018

Storting gedaan bij
jaarstukken 2018.

Jaarrekening 2018, onderdeel van overheveling
kredieten.

AB jun 2019:
JR2018

Gedaan in Jaarrekening 2018. Door
uitstel diverse investeringen nullijn 2019
gehandhaafd.

Afweging mogelijk bij
Eerste Financiële Verkenning 2019

DB jun 2019:
EFV2019

Gedaan in de Tweede Financiële Verkenning.

Bezien in het geheel van
de exploitatie BO

AB mrt 2019:
Kadernta 2020

Gedaan in Kadernota
2020-2023

Begrotingswijziging

AB mrt 2019:
Kadernta 2020

Gedaan in Kadernota
2020-2023

Meenemen in traject Kadernota 2020

AB mrt 2019:
Kadernta 2020

Gedaan in Kadernota
2020-2023

Meenemen in traject Ka-

AB mrt 2019:

Gedaan in Kadernota

Bestem de bestemmingsreserve
Bedrijfsvoering [=positief saldo van
de Jaarrekening 2017] zoveel mogelijk als buffer voor het opvangen van
een waarschijnlijke overschrijding
van personeelskosten in 2018. Zoek
voor 2019 en verder naar een structurele oplossing.
4. Voeg conform spelregels het voordeel
op de kapitaallast 2018 toe aan de
egalisatiereserve (…).
5. Onderzoek of er in 2018 kredieten
met een afschrijvingswaarde van
€ 180.000 doorgeschoven kunnen
worden naar 2019, zodat voor 2019
de nullijn nog gehandhaafd kan worden voor de kapitaallasten.
6. Overweeg om de begroting voor
2018 met een bedrag van € 26.526
neerwaarts bij te stellen, naar het
niveau van de werkelijke inkomsten
vanuit de provinciale subsidie ‘Impuls
Omgevingsveiligheid’ (af te ronden
op € 104.000).
7. Overweeg bij de Kadernota 2020 om
de doorgevoerde korting op het budget onderhoud voertuigen per 2020
weer ongedaan te maken. Verhoog
het budget met € 300.000.
8. Overweeg om voor 2019 en 2020 de
taakstelling van € 150.000 op het
huurbudget te schrappen ivm aanhouden 4e en 5e etage Europaweg.
9. Overweeg bij de Kadernota 2020 om
het budget voor huur, € 115.800, op
een realistisch niveau te brengen (…)
10. Overweeg bij de Kadernota 2020 om
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het budget voor ICT-/ Informatiekosten te verhogen met € 300.000 per
2020.
11. Beschouw hoe het verwachte structurele voordeel binnen de exploitatie
(…) kan worden ingezet (herverdeling
binnen de exploitatie) ter deeldekking van de verwachte tekorten in
de exploitatie. Breng de restanttekorten in bij het traject van de
Kadernota 2020.
Categorie "Sturen op financiën"
12. Geef prioriteit aan het herzien van de
werkwijze rondom de personeelsbegroting per 2020 (kadernota 2020
(…), conform bijlage 3.
13. Herzie jaarlijks het Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP) (o.a. op
volledigheid, actuele markt- en prijsontwikkelingen, etc.) en de daaruit
voortvloeiende prognoses van de
afschrijvingslast. Bezie het effect van
in het verleden genomen besluiten
over de BTW over investeringen in
relatie tot de BDUR en de hoogte van
de gemeentelijke bijdrage en doe
hier een voorstel over. Maak voor
belangrijke activagroepen inzichtelijk
welk materieel (en hoeveel daarvan)
VNOG bezit en geef hiervan het totaal van de vervangingswaarde weer.
14. Leg de berekeningsgrondslag voor de
kapitaallasten vast: 85% ramen over
de toekomstige investeringen, 100%
over de gedane investeringen.
15. Pas kredieten aan, al naar gelang het
aanbestedingsresultaat (naar boven
en naar beneden). Neem dit mee als
onderdeel van de Fin. Verkenning.
16. Onderscheid kredietvoorstellen consequent naar vervangingsinvesteringen en uitbreidingsinvesteringen c.q. die beleidsinhoudelijke
wijzigingen betreffen en/of overschrijdingen.
17. Sta in het MJIP vervangingsinvesteringen (“oud voor nieuw”) toe. Leg
besluitvorming over het andere type
investeringen, tot een bepaalde
grens, bij DB (validatie achteraf in
AB) om slagvaardigheid te vergroten.
18. Laat bij de aanvraag van een krediet
altijd toetsen op de onderbouwing,
de noodzaak, de gevolgen voor de
exploitatie etc.
19. Beoordeel de huidige afschrijvingstermijnen en stel ze waar nodig bij
naar reële waarde.
20. Pas de reeds vastgestelde spelregels
rondom de ‘egalisatiereserve afschrijvingen’ toe.
21. Neem de ontwikkeling van de egalisatiereserve voortaan mee in de P&C
cyclus bij het onderdeel kredieten.
22. Pas vanaf 2020 de begroting kapitaallast aan op basis van het MJIP.
23. Schets het meerjarig beeld van de
kredieten bij de Kadernota en de
begroting.

dernota 2020

Kadernta 2020

2020-2023

Meenemen in traject Kadernota 2020

AB mrt 2019:
Kadernta 2020

Meegewogen bij
opstellen Kadernota
2020-2023

AB mrt 2019:
Kadernota
2020

Gedaan in Kadernota
2020-2023

Meenemen in traject Kadernota 2020.

AB mrt 2019:
Kadernta 2020

Gedaan in Kadernota
2020-2023

Kadernota 2020 (ramingsgrondslagen).

AB mrt 2019:
Kadernta 2020

Gedaan in Kadernota
2020-2023

Verwerken in begrotingswijziging.

AB nov 2018:
Diverse begr.
wijzigingen
2018
AB nov 2018:
aanvraag kredieten 2019

Vastgesteld in AB
nov 2018

Update Financiële verordening

AB dec 2018:
Verordening

Vastgesteld in AB
dec 2018

Fin adviseurs bevragen
budgethouders

continu

Nieuwe lijst met afschrijvingstermijnen

DB nov 2018

Uitwerken in voorstellen
Meenemen in traject Kadernota 2020.

Meenemen bij kredietaanvraag

Zie P&C-documenten,
bijlage.

Zie aanbeveling 13 en 26.
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AB nov 2018:
TFV2018
AB mrt 2019:
Kadernta 2020
- AB mrt 2019:
Kadernta 2020

Vastgesteld in AB
nov 2018

Vastgesteld in DB
nov 2018
Is opgepakt als
aangegeven bij
aanbeveling 4.
Gedaan in Tweede
Financiële Verkenning 2018
Gedaan in Kadernota
2020-2023
Gedaan in Kadernota
2020-2023.
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24. Zet geen structurele personeelsleden
meer in op incidentele gelden (bijv.
vanuit de provinciale subsidie).
25. Zorg ervoor dat bij uitbreiding van
het wagenpark ook de onderhoudsbudgetten structureel worden opgehoogd.
26. Houd rekening met uitkomsten van
aanbestedingen bij (toekomstige)
ramingen.
27. Zorg voor definitieve afronding van
het Demarcatie huisvesting project.

Budgethouders

continu

Opstellen ramingsgrondslag per type voertuig

continu

Meenemen bij kredietaanvraag

AB nov 2018:
aanvraag kredieten 2019
Loopt

Vastgesteld AB nov
2018

Categorie "Sturen op opgaven,
doelen en activiteiten"
28. Voer het gesprek over de doelen die
gewenst zijn. Maak aan de hand
daarvan onderbouwde keuzes.
29. Vereenvoudig P&C-instrumentarium
(minder instrumenten).

Landt in Kadernota en
Programmabegroting
Projectmatig, starten met
IB en BO

AB 2019

Inzichtelijk maken via
kwaliteitszorgsysteem

volgt

30. Maak het P&C-instrumentarium inhoudelijker (meer over doelen, minder over activiteiten) en aansprekender (zie andere VNOG presentatievormen als voorbeeld). Formuleer de
begrotingsprogramma’s vanuit de
maatschappelijke opgave.
31. Laat de verantwoording in de P&Cdocumenten minder financieel gericht
en meer inhoudelijk zijn.
32. Sluit de instrumenten beter op elkaar
aan.

Projectmatig, starten met
IB en BO

AB 2019

Volgt bij tweedaagse
AB sep 2019 / Kadernota 2021.
Loopt, volgt o.a. uit
keuzes omtrent
organisatiemodel
(na tweedaagse
e.v.).
Verdere invulling
volgt op de keuzes
die na de tweedaagse AB sep 2019 /
Kadernota 2021 e.v.
worden gemaakt.

Projectmatig, starten met
IB en BO

AB 2019

Idem

Inzichtelijk maken via
kwaliteitszorgsysteem

volgt

33. Leg meer het verband tussen wat er
bereikt (gaat) worden en wat het
kost.

Projectmatig, starten met
IB en BO

AB 2019

34. Onderzoek de optie van een werkwijze met plustaken voor individuele
gemeente.

Vooralsnog getemporiseerd.

On hold.

Loopt. Prestatiekaart
qua lay-out inmiddels bijgesteld, ook
ingedeeld op de
maatschappelijke
opgaven, net zoals
de begroting.
In programmabegroting 2020 eerste
stappen gezet (opgavegerichte begroting, met speciale
aandacht voor IB en
BO). Vervolgstappen
volgen na tweedaagse.
Discussie kan in
tweedaagse AB sep
2019 / Kadernota
2021 e.v.

Loopt
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Loopt, opgenomen in
‘Agenda Versterking
VNOG’.
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Bijlage 3. Aanbevelingen en adviezen van de gemeentelijke Commissie Van der Jagt - Van Arkel uit haar rapport ‘Inzicht geeft Uitzicht’ van december 2018
Ten tijde van de eerste prognoses van de Tweede Financiële Verkenning 2018 bleken er financiële problemen bij de VNOG, waarvan de omvang groter was dan verwacht. Er
werd eind september 2018 een gemeentelijke Commissie (Commissie Van der Jagt – Van Arkel) ingesteld om hier een nadere analyse op uit te voeren. In het AB van december 2018 presenteerde deze gemeentelijke Commissie haar bevindingen en aanbevelingen in haar rapport “Inzicht geeft uitzicht”. De voortgang op de uitvoering van de
aanbevelingen van de Commissie volgt hierna.
Nr.
1.

2.

3.
4.

Aanbeveling/advies van Commissie Van der Jagt – Van Arkel
Financiële techniek
Wij bevelen u aan om de indexeringssystematiek aan te passen, zodat de begroting van de VNOG beter aansluit op de daadwerkelijke ontwikkeling
met betrekking tot de loonkosten en de inflatie op de overige kosten. Wij adviseren u om voor loonkosten en materiele kostenstijgingen separate
indexeringen toe te passen.

Stand opvolging door VNOG

Met betrekking tot het Meerjaren Investeringsprogramma (MJIP – investeringen / kapitaallasten). Wij adviseren de aanbevelingen uit het rapport
Evaluatie Jaarrekening 2017 over te nemen en te implementeren en onderzoek te doen naar de mogelijkheden om de opgenomen aanvullende
aanbevelingen (inkoopvolume en efficiëntere inzet materieel) door te voeren.

Wordt meegenomen in de
bestuurlijke tweedaagse en het
vervolg daarop.

Afzonderlijke indexen voor loonkosten en materiële kosten past
VNOG al toe; voor de precieze werkwijze is een gesprek gevoerd met een
aantal financiële ambtenaren en in de
Kadernota 2021 volgt een voorstel.

Financieel beleid
Wees terughoudend met het inboeken van taakstellingen en raam kosten en opbrengsten reëel.
Zorg voor lange termijnvisie. Versterk de slagkracht en zorg dat vacatures, die hieraan een bijdrage kunnen leveren, worden ingevuld. Maak het MT
verantwoordelijk voor een lange termijn borging van de financiële positie.
Wij adviseren om op korte termijn inzichtelijk te maken wat de structurele doorwerking is van alle voor- en nadelen voor 2019 en te bezien wat dit
betekent voor de vastgestelde begroting 2019. Het eigen vermogen zal - rekening houdend met de tekorten voor 2018 – niet toereikend zijn om een
negatief rekeningsaldo voor 2019 op te vangen. Deelnemende gemeenten zullen moeten worden voorbereid op deze nadelen. De begrotingen van
de deelnemende gemeenten voor 2019 zijn immers net vastgesteld zonder dat hiermee al rekening is gehouden.
Wij adviseren, mede op basis van een geactualiseerd en zo mogelijk uitgebreid risicoprofiel, het benodigde weerstandsvermogen opnieuw te beoordelen en hierover bestuurlijke besluitvorming te vragen.

Vacatures voor sleutelposities
worden nu ingevuld.

6a.

Wij bevelen u aan om nog eens kritisch te kijken naar de risico-inventarisatie en daarbij met name naar de financiële risico’s, waarbij het benodigde
weerstandsvermogen meegewogen dient te worden.

Idem.

7.

Wij bevelen aan nauwlettend toe te zien op de naleving van de recent gemaakte afspraken rond declareren van vrijwilligersvergoedingen.

8.

Wij adviseren om het eigenaarschap van de posten voor de declaratie van uren te vergroten en hiertoe maatregelen te nemen.

9.

Zie toe of de reeds ingezette maatregelen voor de informatievoorziening van vrijwilligers afdoende wordt geïmplementeerd en zie toe op de resultaten hiervan.

10.

11.

Wij adviseren u om ervoor te zorgen dat er ruimte is (bijv. via vermogen) om schommelingen in pieken op te vangen als gevolg van een bovengemiddeld aantal incidenten met bijbehorende uitrukken, in verband met bijvoorbeeld weersomstandigheden, droogte, heidebranden en extreme
nattigheid. Hierbij dient ook het risico meegewogen te worden van de effecten van extreme klimaat- en weersverandering.
Bij instroom van vrijwilligers dient rekening gehouden te worden met de doorwerking in alle relevante budgetten.

12.

Beoordeel en herzie het beleid van instroom van vrijwilligers. De huidige aanpak leidt tot extra kosten die nu niet gedekt zijn.

5.

6.
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Zie de Tweede Financiële
Verkenning 2019.
Nog niet gebeurd. Vacature risicocoordinator ingevuld per 16 september
2019. Streven is om in de meerjarengroting 2021-2024 in het voorjaar
2020 een bijgewerkte inventarisatie
van de bedrijfsvoeringsrisico’s op te
nemen.

Onder handen. Onderdeel
organisatie-ontwikkeling.
Onder handen. De info. voorziening over vrijwilligers in HRMsysteem en in vrijw. administratie wordt op elkaar afgestemd.
Nog niet gebeurd.

Meegenomen in de reader
voor de tweedaagse
Wordt meegenomen in de
bestuurlijke tweedaagse.

Tweede Financiële Verkenning 2019 (januari – juni 2019), Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

13.

Wij bevelen u aan om de vacaturestop opnieuw te beoordelen en bij vacatures keuzes te maken die ertoe bijdragen dat de organisatie in ontwikkeling kan komen en blijven. Dring de externe inhuur hierbij terug.

14.

Wij adviseren de werkgroep Huisvesting de opdracht te geven om op basis van een nader aan te geven kwaliteitsniveau te zoeken naar goedkopere
vormen van huisvesting.

14a.

We adviseren wel om voor de komende jaren de reële lasten voor huisvesting in de begroting te ramen en de stelpost voor 2019 en 2020 te schrappen, omdat deze niet te realiseren is. Wellicht wel in de toekomst, maar dat vereist nader onderzoek.
Wij stellen voor om de huidige omvang van het wagenpark te actualiseren, de benodigde omvang te bepalen en eventuele niet benodigde wagens af
te stoten. Voer hierin een zakelijke koers richting de posten en hierbij richtlijnen mee te geven hoe omgegaan dient te worden met vervanging en
uitbreiding van het wagenpark. Wij denken dat zowel op de aanschaf, als op afschrijving en onderhoud besparingen zijn te realiseren.
Wij doen de aanbeveling om de taken uit het clusterverleden terug te leggen bij de betreffende gemeenten en niet meer als VNOG uit te voeren c.q.
door 22 gemeenten te bekostigen.

15.

16.
17.

Onderzoek heeft plaatsgevonden, Zie elders in deze
Verkenning.
Dit is gebeurd.
Wordt meegenomen in de
bestuurlijke tweedaagse.
Afgewikkeld in Kadernota
2020-2023.
Wordt meegenomen in de
bestuurlijke tweedaagse.

21a.

De VNOG voert voornamelijk basistaken voor de brandweerzorg uit. Desondanks kan overwogen worden om een basispakket aan taken vast te
stellen waaraan iedere gemeente bijdraagt en een pluspakket, waarbij de individuele gemeente een keuze kan maken. Dit kan zijn op zowel het
gebied van taken als wel het niveau van uitvoering daarvan.
Wij adviseren u om tot heroverweging van het bestaande pakket overige personeelskosten over te gaan door de harmonisatie opnieuw te bepalen,
waarbij de financiële uitgangspunten, zoals opgenomen in de begroting, als leidraad worden gehanteerd. Voorkom hierbij dat de harmonisatie van
regelingen een stuwend effect heeft op de begroting. De mogelijkheden tot versobering dienen, gelet op de financiële situatie, aan het bestuur te
worden voorgelegd en overwogen te worden.
Wij hebben onvoldoende zicht op de rol van de commissie Middelen bij de voorbereiding van de voorstellen die te maken hebben met het financieel
beleid van de VNOG. Wij adviseren u om deze rol te evalueren en waar nodig te versterken. De commissie Middelen heeft ons inziens een belangrijke rol in het toezien op en bewaken van de kaders van het financiële beleid van de VNOG.
Interne beheersing, informatievoorziening cultuurgebonden aspecten
Zorg dat het MT als team het voortouw neemt in en verantwoordelijkheid neemt voor de doorontwikkeling van de organisatiestructuur en -cultuur.
Zorg dat er verbinding wordt gemaakt met de organisatie, waarbij voorbeeldgedrag wordt getoond door duidelijke en eenduidige richtlijnen te stellen, daarop te sturen, te monitoren, mensen aan te spreken en knopen door te hakken.
Afdelingshoofden dienen actiever te sturen op hun budgetten en daarbij hun teamleiders en budgethouders actiever aan te spreken op hun rol in de
beheersing ervan.
Zorg dat binnen de organisatie ‘tegen denken’ meer ruimte en gehoor vindt, door op directie- en MT-niveau de bestuursadviseur, de businesscontroller en de (strategisch) adviseurs binnen de organisatie een belangrijke rol te laten vervullen. Versterk hierbij de positie van de control- en middelenfunctie.
Voor de interne beheersbaarheid is het van belang dat de vacatures risicocoördinatie en senior financieel adviseur worden ingevuld.

22.

Communiceer helder met het bestuur ook over knelpunten, tegenvallers en haalbaarheid van bestuurlijke wensen.

22a.

Probeer vanuit het bestuur de ‘nevensturing’ door burgemeesters te minimaliseren. Het organisatiebelang hoort in het bestuur te prevaleren om
zodoende alle afdelingen naar behoren te kunnen faciliteren.
Zorg ervoor dat de postcommandanten meer eigenaarschap ervaren op kosten en dergelijke. Neem maatregelen die dat kunnen bevorderen.
Beoordeel of de huidige organisatiestructuur belemmerend werkt op de doorontwikkeling van de organisatie en neem op basis daarvan eventuele
maatregelen.
Het verdient aanbeveling dat het bestuur (DB/AB) reflecteert op de gang van zaken in de afgelopen periode en met elkaar in gesprek gaat over wat
nodig is om voldoende in positie te zijn.

Dit gebeurt.
Aanbeveling aan VNOG bestuur.

17a.

18.

19.

20.
21.

23.
24.
25.

26.

Tenslotte
Wij hebben kennisgemaakt met een organisatie van loyale en hardwerkende mensen met passie voor hun werk. Wij bevelen u aan goed te zorgen
voor de organisatie waar u als deelnemende gemeente mede-eigenaar van bent. Dat mag zich uiten in een kritische houding, maar ook in waardering voor wat de VNOG aan maatschappelijke waarde toevoegt. Het gaat om een cruciale rol voor de veiligheid van de inwoners van deze regio. Het
eigenaarschap van de VNOG door de lokale gemeenten kan en dient versterkt te worden. Waarborg hierbij dat de belangen van de eigen gemeente
goed worden afgewogen tegenover het belang van de VNOG als geheel. Binnen de bestuurlijke gremia dient het organisatiebelang van de VNOG te
prevaleren. De organisatie verdient het om goed geëquipeerd te worden en een goede doorstart te maken.
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Onder handen. Wordt ten dele
ook meegenomen in de bestuurlijke tweedaagse.
Aanbeveling aan Commissie.

Onder handen.

Dit gebeurt.
Onder handen.

Onder handen.
Onder handen.
Zelfreflectie uitgevoerd (DB
29 maart/AB 9 mei 2019)
Aanbeveling aan gemeenten.

5.b Achterhoek Raad - AB-vergadering agenda 6 november 2019, verslag 25 september 2019, verslag 23 september 2019 en factsheet 'Achterhoek Spreekt'
1 Agenda en verslag

Bundel van de Algemeen Bestuur van 6 november 2019

1
2

3

Opening en vaststelling agenda
De heren Boumans en Stapelkamp zijn verhinderd.
Mededelingen en terugkoppelingen
N.a.v.een gesprek met de Gelderland Academie wordt gekeken of de Achterhoek gebruik kan maken van
hun aanbod. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld een regionale bijeenkomst over ondermijning. Ook is aan de
griffiers gevraagd na te denken over mogelijke onderwerpen.
Verslag van de vergadering van 25 september 2019
Vaststellen van het verslag
Verslag_Algemeen_Bestuur_25_september_2019.docx

4

Lobby en actiepunten n.a.v. Open Days (+ petitie A12)
Kennis nemen van onderstaande lobby gerelateerde zaken en activiteiten.
Memo Lobby november 2019.docx

5

Vergoeding leden Achterhoek Raad
Bespreken van de uitkomsten van de gesprekken met de presidiums.
Bijgevoegd is de memo die 8 oktober aan de AB leden gemaild is.
Memo vergoeding leden Achterhoek Raad.docx

6

College tweedaagse 16 en17 januari 2020
Bespreken van het programma.
Concept programma college tweedaagse.docx

7

Burap januari- augustus 2019
1. Kennis nemen van de bestuurs- en budgetrapportage januari tot en met augustus 2019.
2. In stemmen met de 2e (budgettair neutrale) verzamelwijziging 2019.
Voostel burap jan-aug 2019.docx
Bestuurs- en budgetrapportage januari - aug 2019.pdf

8

Aansluiting bij werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)
1. Besluiten om Regio Achterhoek aan te melden bij de nieuwe werkgeversvereniging (dit kan per 1 oktober
2019).
2. Voorstel voorleggen aan de gemeenteraden
3. Cao niet-Gemeenten te hanteren per 1 januari 2020 (inwerkingtreding Wnra).
Voorstel werkgeversvereniging.docx

9

Projectaanvragen Regio Deal en Gebiedsopgave
Akkoord gaan met de volgende vier projecten:
1. Ontwikkeling De Marke tot onafhankelijk kennis- en innovatiecentrum voor kringlooplandbouw
2. Ontwikkeling Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA)
3. Kunstmestvrije Achterhoek als fundament kringlooplandbouw
4. Inhoudelijke aansturing en procesbegeleiding programmalijn
Fijnmazige bereikbaarheid
Voorstel goedkeuren projecten.docx
Aanvraagformulier De Marke.docx
Beoordelingsformulier De Marke.docx
Aanvraagformulier Vruchtbare Kringloop.doc
Beoordelingsformulier vruchtbare kringloop.docx
Aanvraagformulier Kunstmestvrije Achterhoek.doc
Beoordelingsformulier kunstmestvrije achterhoek.docx
Aanvraagformulier Procesbegeleiding programmalijn Fijnmazige bereikbaarheid.pdf
Beoordelingsformulier procesbegeleiding fijnmazige bereikbaarheid.docx

10

Concept projectaanvragen Regio Deal en Gebiedsopgave
Kennis nemen van de onderstaande 2 projecten. Deze projecten liggen voor in de Achterhoek Board van 8
november. Na akkoord van de Board zal het AB via de mail om goedkeuring gevraagd worden. Dit om de
voortgang niet te vertragen.
1. Grensland College
2. Project groene kenniswerkplaats

Voorstel concept projecten.docx
Aanvraagformulier Grensland College.pdf
Beoordelingsformulier Grensland College.docx
Aaanvraagformulier Groene Leerkenniswerkplaats.pdf
Beoordelingsformulier Groene Leerkenniswerkplaats.docx
11

Rondvraag en sluiting

3 Verslag van de vergadering van 25 september 2019
1 Verslag_Algemeen_Bestuur_25_september_2019.docx

Verslag Algemeen Bestuur
Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Omschrijving

1

25-09-2019
10:00 - 12:00
De Steck (Raadhuisstraat 25, 7001 EX Doetinchem)
Mark Boumans
Zaal Dorrestein

Opening en vaststelling agenda
De heer Van Dijk is wegens ziekte afwezig. De heer Buunk vervangt mevrouw
Besselink.
De heer Boumans moet iets eerder weg.

2

Mededelingen en terugkoppelingen
Afgesproken wordt een ondersteuningsbrief te sturen voor de kandidaten die zich
beschikbaar stellen voor een van de VNG commissie vacatures.
Er is in ieder geval belangstelling vanuit Berkelland en Doetinchem. Ook andere
gemeenten hebben mogelijk belangstelling. Actie W. Stortelder.
Er komt ook een vacature bij VNG Gelderland. Het zou goed zijn als de Achterhoek
deze kan opvullen.
Er wordt een overzicht van de Achterhoekse deelname aan de VNG commissies.
Gekoppeld aan de lobbynetwerken die in beeld zijn gebracht. Actie W. Stortelder/J.
Knuiman
De heer Boumans meldt dat er een nieuw onderzoek komt naar de Kracht van Oost.
De heer Van Oostrum vraagt aandacht voor het vervolgtraject als het onderzoek
gereed is. Dat was de vorige keer erg mager. Mevrouw Veneman meldt dat gevraagd is
naar een meer integrale benadering. We kunnen tot december nog suggesties
meegeven. Aangegeven wordt om de heer H. de Groot (hoogleraar Regionaal
Economische Dynamiek aan de VU en plaatsvervangend kroonlid van de Sociaal
Economische Raad) en de heer F. Alkemade (Rijksbouwmeester) als experts te
betrekken. Actie W. Stortelder.
De heer Boumans geeft aan dat vanuit de Achterhoek Raad gevraagd is om een
vergoeding voor de vergaderingen van de Achterhoek Raad. De raadswerkgroep heeft
eerder aangegeven dit niet te willen, maar de vraag ligt nu weer op tafel. Reiskosten
lopen via de gemeenten. Hij heeft toegezegd dit te zullen inventariseren. Er zal een
korte memo worden opgesteld wat een vergoeding financieel betekent. Ook met een
doorkijk naar andere organen als Board en Thematafels. Deze deelnemers krijgen
immers ook geen vergoeding. Actie W. Stortelder.
Afgesproken wordt dat de AB-leden in hun presidium bespreken of een vergoeding
nodig wordt geacht. Actie AB-leden

Inspiratiefestival
Mevrouw Veneman meldt dat er nog een evaluatie komt van het festival. Over het
algemeen wordt er positief terug gekeken op het festival:
• Het was een mooie ontmoeting, met een grote opkomst.
• We krijgen veel positieve reacties.

Er waren veel nieuwe gezichten waaronder deelnemers aan het Achterhoek
Panel.
• Regisseurs hebben interessante gesprekken gehad en nieuwe verbindingen
gelegd.
• Ontmoet en Groet kwam niet goed uit de verf.
• Doel festival was niet voor iedereen duidelijk: wie wil je bereiken?
• Sommige deelnemers (ondernemers) hadden meer inhoud verwacht, ook op
het hoofdpodium.
• Advertentie werd niet als uitnodigend gezien.
• Erg veel eten en drinken.
Het AB vraagt om een kritische evaluatie, kijk daarbij ook naar aansluiting met
andere evenementen in de Achterhoek.

•

Mevrouw Veneman meldt dat de Novi ter inzage ligt. Er is een reactie voorbereid in
samenspraak met de ROV-ambtenaren. De Novi is erg op steden en stedelijke regio’s
gericht. De heer Buunk vult aan dat in de reactie aangesloten is bij bestaande stukken
en de reactie van de P10.

Achterhoek Raad:
Het AB blikt terug op de Achterhoek Raad van 23 september. Afgesproken wordt dat
de AB leden de bijeenkomst in hun presidium bespreken. Bij vragen van de pers
doorverwijzen naar M. Boumans.
Algemeen is de mening dat er meer inhoudelijke onderwerpen op de agenda van de
Achterhoek Raad moet staan. Oproep aan de AB leden om de volgende Achterhoek
Raad op 9 december aanwezig te zijn.
3

Verslag van de vergadering van 17 juli
Akkoord. Bij punt 2 AB i.p.v. DB. Aandacht wordt gevraagd voor het openbaar
ontsluiten van de stukken.

4

Lobby
Er wordt kennisgenomen van de lobby gerelateerde zaken en activiteiten. Mevrouw
Bronsvoort vraagt waarom de N18 niet genoemd staat bij de onderwerpen om met
Kamerlid Dijkstra te bespreken. Ze pleit voor een duidelijke lobbyagenda voor
mobiliteit, zie voorbeeld Twente. Mevrouw Veneman meldt dat de N18 zeker wordt
besproken. We zijn nu nog bezig met een inventarisatie van lobbyonderwerpen. De
thematafels zijn hier nog niet allemaal klaar mee. Voor mobiliteit wordt gedacht aan
het inzetten van een externe lobbyist.
Mevrouw Veneman meldt dat er een verzoek is gekomen vanuit de gemeente Delfzijl
voor medeondertekening van een lobbybrief over de continuering van de
Decentralisatie Uitkering Bevolkingsdaling na 2020. Afgesproken wordt om dit in de
Achterhoek Board te bespreken. Actie S. Veneman
De heer Bengevoord meldt dat er in Brabant het politieke jaar altijd gestart wordt met
een bijzondere bijeenkomst. Een waar je bij wilt/moet zijn. Is dit een idee voor de
Achterhoek? Het AB vindt het de moeite waard om te verkennen. Maar dit moet geen
event van de Regio zijn. De heer Buunk geeft aan dat het wel een open event zou
moeten zijn.

5

Regio Deal
Mevrouw Veneman geeft aan dat eerder is afgesproken om een C7 met als thema
Regio Deal te organiseren. Ze geeft aan dat de ronde die nu langs de accounthouders

en gemeentesecretarissen gemaakt wordt veel inzicht geeft. Ze stelt voor om i.p.v. een
C7 een ronde langs de colleges te maken. Het AB stemt hier mee in. Het overzicht
wordt gemist.
De heer Buunk geeft mee om dit, indien gewenst, ook aan te bieden voor de andere
O’s. Actie S. Veneman

6

Akkoord gaan met project De Steck
Het AB gaat akkoord met het project. Ook gaat het AB akkoord met een schriftelijke
ronde voor andere projecten. De heer Boumans vindt dat dat wel een uitzondering
moet zijn.

7

Uitkomsten interne controle
Voor kennisgeving aangenomen.

8

Bestuursopdracht grensoverschrijdende samenwerking en internationale
lobby (GROS)
1. De bestuursopdracht Grensoverschrijdende samenwerking vast te stellen;
2. Achterhoek bestuurders uit de thematafels voor te dragen voor benoeming in de
EUREGIO-commissies;
3. De Duitsland-coördinatoren voor te dragen als plaatsvervangend lid voor de
Achterhoek.
De heer Bengevoord is verrast door beslispunten 2 en 3. Hij stelt voor dit meer vrij te
laten en de gemeenten zelf te laten beslissen wie ze afvaardigen. Het gaat immers
om niet-politieke expertplekken. Mevrouw Bronsvoort vult aan dat het wel belangrijk
is dat alle leden –inclusief de politieke plekken (o.a. raadsleden) wel goed gevoed
moeten worden. Dit is een rol van de Duitslandcoördinatoren.
De reeds bezette plekken (3) worden gecontinueerd. Er zijn dan nog 3 plekken die
ingevuld moeten worden.
De heer Van Oostrum geeft aan de voorkeur te hebben voor bestuurders in de
Euregio-commissies. Plaatsvervangers kunnen wel ambtenaren zijn wat hem betreft.
Afgesproken wordt dat de heer Bengevoord met een voorstel komt voor het invullen
van de 3 plekken. Uitgangspunt daarbij is daarbij de expertise. Daarnaast zal
aangegeven worden hoe de annotatie richting de leden is. Actie: J. Bengevoord
Naar aanleiding van de Achterhoek Raad zal hij contact opnemen met F. Diersen.
Actie: J. Bengevoord
Een overzicht van de bezetting van de Achterhoek in de Euregio zal t.k.n. naar de
Achterhoek Raad gaan. Actie: J. Bengevoord

9

Ondertekening convenant financiering GrensInfoPunt EUREGIO
De heer Van Oostrum vindt dat dit nieuw beleid is en dus niet het budget voor
grensoverschrijdende samenwerking hiervoor moet worden aangewend. Mevrouw
Veneman zal dit meenemen richting begroting 2021. Actie S. Veneman
Voor het overige akkoord.

10

Voorwaarden en toetsingscriteria projecten Achterhoek Visie 2030
Akkoord.

11

Vergaderschema en -frequentie AB in 2020

Vergaderfrequentie eens per 6 weken blijven inplannen. Indien mogelijk kan het de tijd
ingekort worden.
12

Rondvraag en sluiting
De heer Van Oostrum geeft aan dat gewaakt moet worden dat er geen nieuw gremium
wordt opgezet voor de droogteaanpak. Dit naar aanleiding van het werkbezoek van
GS. Primair is het waterschap aan zet.
Het AB onderschrijft dit. Ook moeten we ervoor waken dat dit niet dé prioriteit van de
provincie voor de Achterhoek wordt.
De heer Bengevoord meldt dat er een vacature is in het DB van de Euregio. Hij zet zich
in om die te laten bezetten door iemand uit de Achterhoek.
De heer Bengevoord meldt dat de ambassadeur in Berlijn heeft aangegeven dat de
Achterhoek (Oost Nederland) redelijk onzichtbaar is. Hij gaf de Brabantse
Ontwikkelingsmaatschappij als voorbeeld. Overigens is hij wel onder de indruk van
onze innovatieve bedrijven.

Vastgesteld d.d. 6 november 2019

drs. S. Veneman MBA
secretaris,

mr. M. Boumans MAB MPM
voorzitter,

1 Concept beknopt verslag 23 september 2019

Beknopt verslag Achterhoek Raad
Datum: maandag 23 september 2019
De vergadering is terug te kijken via de livestream op www.achterhoek2030.nl / Achterhoek Raad
Presentielijst Achterhoek Raad: zie bijlage

1.

Agendapunt

Inhoud

Opening, vaststelling
agenda en
mededelingen

De agenda wordt vastgesteld.
Afmeldingen Achterhoek Raad: zie bijgaande presentielijst
Afmeldingen Achterhoek Board: mevrouw Koster
Mededelingen:
o De samenwerking in de Achterhoek bestaat nu 1 jaar in de nieuwe vorm. Er wordt
teruggeblikt en er wordt een filmpje vertoond waarin te zien is wat er zoal bereikt is.
o Het eerste Achterhoek Inspiratie Festival is goed ontvangen. Er volgt nog een evaluatie.
Het voornemen is vaker laagdrempelige bijeenkomsten te organiseren.
De heer Hoijtink (Onafhankelijken Oost Gelre) heeft het woord gevraagd bij dit agendapunt.
De heer Hoijtink geeft aan dat hij harmonie mist in de samenwerking in de Achterhoek en dat de
lokale partijen genegeerd worden. OOG heeft geen vertrouwen in de gekozen opzet en heeft daarom
besloten per direct niet meer deel te nemen aan Achterhoek Raad.
Het vertrek van OOG wordt betreurd omdat het juist goed is ook een kritisch geluid te laten horen.

Status / Besluit
/ Stemming

OOG Oost Gelre
neemt niet meer
deel aan de
Achterhoek
Raad.

De heer Boumans wordt gevraagd te reageren op de ingebrachte zaken.
Naar aanleiding van het artikel in De Gelderlander van 26 juli jl., dat veel geruis en kritische vragen
heeft opgeleverd, geeft de heer Boumans aan dat hij geen voorstander is van herindeling. Hier is ook
geen sprake van in de Achterhoek omdat er met elkaar een samenwerkingsvorm is gevonden met
betrekking tot de ruimtelijke economische agenda, waar hij trots op is en die uniek is in Nederland.

2.

Beknopt verslag
vergadering
Achterhoek Raad
d.d. 8 april 2019

Op vragen van de heer Klein Gunnewiek (Nieuwe Liberalen Oost Gelre) geeft de heer Boumans aan
zich graag sterk te willen blijven maken voor een goede samenwerking in de Achterhoek, als loyaal,
onafhankelijk en krachtig voorzitter. Over een jaar wordt er geëvalueerd.
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. het verslag:

Verslag 8 april
jl. is vastgesteld.

Op vragen van mevrouw Kock (PvdA Doetinchem) of het betrekken van jongeren bij de samenwerking
voldoende gebeurd en goed geborgd is, wordt aangegeven door Achterhoek Boardlid de heer Jansen
dat er volop contact is met De Achterban; een groep van 20 actieve jongeren. Afgesproken wordt
mevrouw Kock te betrekken bij het vervolg. Wie ook mee wil denken, kan dit aangeven bij de griffier.
Raadsvoorstel “Werkafspraken Achterhoek Raad”
In het voorstel staat: Het is aan elke gemeente zelf om binnen de daarvoor gelden mogelijkheden al

dan niet een vergoeding te geven voor de werkzaamheden van de Achterhoek Raad.

De heer Klein Gunnewiek (Nieuwe Liberalen Oost Gelre) vraagt om 3 redenen om een heroverweging:
1. Elke gemeente kan nu een eigen vergoedingsbeleid voeren: geen gelijke monniken, gelijke kappen
2. De inwoners dragen financieel bij aan het goed functioneren van de samenwerking in de regio
3. Er is bij gemeenten geen grondslag voor het vergoeden van activiteiten voor de Achterhoek Raad.
Het verzoek om een vergoeding te betalen vanuit de begroting van de Regio Achterhoek wordt
meegenomen naar het Algemeen Bestuur (AB).
De aangepaste “Werkafspraken Achterhoek Raad” worden vastgesteld met inachtneming
van de bovenstaande afspraak dat er nog wordt teruggekomen op de vergoeding.
Informatieve memo “Benoemen leden Achterhoek Board” en “Algemeen profiel lid
Achterhoek Board”.
De Achterhoek Raad heeft kennisgenomen van deze memo met bijlage.
3.

Vragenronde

Op een vraag van de heer Hartemink (VVD Aalten) over de communicatie vanuit de Thematafels,
antwoordt Achterhoek Boardlid de heer Buunk dat er door elke Thematafel op verschillende manieren
wordt gecommuniceerd. Er zal aandacht blijven voor goede en tijdige communicatie. De Achterhoek
Raad is via 2 informele sessies geïnformeerd en de Thematafels hebben zich o.a. op het Inspiratie
Festival gepresenteerd.
De heer Diersen (CDA Aalten) en de heer Kion (Gemeentebelangen Berkelland) maken zich zorgen
over het voortbestaan van de commissie Grens. Vanuit de Achterhoek was altijd een goede
voorbereiding op de EUREGIO-raad. Wat is de status en klopt het dat er geen raadsleden meer zitting
zullen nemen maar ambtenaren? Deze vragen worden meegenomen naar het Algemeen Bestuur en er
wordt een gesprek toegezegd met portefeuillehouder de heer Bengevoord.

Board en
mevrouw Kock:
borging
betrekken
jongeren
Vergoeding
werkzaamheden
Achterhoek
Raad,
terugkoppeling
vanuit AB

Vastgesteld
“Werkafspraken
Achterhoek
Raad”.
Terugkoppeling
vergoeding volgt
vanuit AB.
Aandacht voor
communicatie
Thematafels

Duidelijkheid
vanuit AB over
Commissie
Grens en
gesprek met
dhr. Bengevoord

Op de opmerking van de heer De Lange (VVD Oude IJsselstreek) dat er bij de start van de nieuwe
samenwerking is toegezegd dat de verantwoordelijkheden van het Algemeen Bestuur niet uitgebreid
zullen worden, wordt aangegeven dat dit een continu aandachtspunt is in het Algemeen Bestuur.
4.

Benoeming leden
Achterhoek Board

Er worden 3 nieuwe leden voor de Achterhoek Board voorgedragen.
- De heer Van ’t Hoog, Gelders gedeputeerde wordt voorgedragen als opvolger van
mevrouw Schouten door de provincie Gelderland namens de provinciale overheid.
- De heer Tappel, bestuurslid VNO-NCW (Algemeen Directeur Bronkhorst High-Tech B.V.)
wordt voorgedragen als opvolger van de heer Rikken door het bedrijfsleven.
- Mevrouw Van Haaren, wethouder in de gemeente Berkelland wordt voorgedragen als
opvolger van mevrouw Hoijtink door het algemeen bestuur namens de gemeentelijke
overheid.
De heer Boumans licht de doorlopen procedure toe om te komen tot een kandidaat vanuit het
Algemeen Bestuur namens de gemeentelijke overheid.
De 3 kandidaten stellen zich kort voor en gevraagd wordt wie het woord wil voeren. Hiervan hebben
gebruik gemaakt: de heer Schieven (Lokaal Belang Oude IJsselstreek), de heer Morren (GroenLinks
Berkelland), de heer Walter (Gemeente Belangen Aalten), de heer Pelgrom (Gemeentebelangen
Bronckhorst), de heer Hartemink (VVD Aalten), de heer Meerdink (HMV Aalten), de heer Morsink
(Ondernemend Berkelland), de heer Van der Graaff (D66 Aalten).
In de bijdragen kwam onder andere naar voren:
- dat men transparantie mist in het voorstel en in het voortraject
- dat de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur niet vindbaar zijn
- dat niet is aangegeven dat door 5 lokale partijen de heer Kuster is voorgedragen als
kandidaat
- dat geen rekening is gehouden met een zo evenredig mogelijke afspiegeling van partijen in de
Achterhoek in de Board zoals wel omschreven in het profiel
- dat men de indruk heeft dat er tijdens de procedure nieuwe criteria zijn toegevoegd
- dat er geen recht wordt gedaan aan de inwoners en kiezers van de Achterhoek die op lokale
partijen hebben gestemd
- dat het belangrijk is continuïteit te waarborgen in de Board
- dat de lokale partijen een duidelijk signaal af hebben gegeven en dat hier met zijn allen iets
mee moet worden gedaan.
Mevrouw Van der Meulen (Winterswijks Belang) wil graag buiten de partij-grenzen denken en voluit
gaan voor de Achterhoek.

Geen uitbreiding
verantwoordelijk
heden AB

De heer Boumans markeert vandaag als een leermoment. Het gaat om een gedeelde
verantwoordelijkheid.
Na het afronden van de beraadslagingen, geeft de heer Peters (SP Oude IJsselstreek) aan graag over
alle drie de kandidaten te willen stemmen. De schriftelijke en anonieme stemming wordt in gang
gezet.
Ten behoeve van het vormen van een stembureau worden de volgende personen, met instemming
van de aanwezigen, benoemd:
- De heer Klein Gunnewiek
- De heer Hartemink
- Mevrouw Kock (voorzitter)
De uitkomst van de stemming is als volgt:
De heer Van ’t Hoog:
Voor: 136
Tegen: 3
Blanco: 21
De heer Tappel
Voor: 134
Tegen: 3
Blanco: 21
Mevrouw Van Haaren
Voor: 123
Tegen: 32
Blanco: 5
5.

Regiodeal

Alle drie de voorgedragen kandidaten zijn daarmee benoemd.
Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp meegenomen naar de volgende vergadering op 9 december
a.s.

Drie Boardleden
zijn benoemd
Regiodeal op
agenda
09/12/19

6.
7.

Moties vreemd aan
de agenda
Afsluiting

Niet aan de orde.
-

Afgesproken wordt de informatieve raadsbijeenkomst over de Regionale Energie Strategie
vanavond wel door te laten gaan.
Afgesproken wordt een nieuwe moment te zoeken om het onderwerp Wonen te bespreken.
De heer Boumans zegt toe erop toe te zien dat de stukken van het Algemeen Bestuur goed en
snel ontsloten worden.
De volgende vergadering van de Achterhoek Raad vindt plaats op maandag 9 december a.s.
om 19.30 uur. Wellicht dat er voorafgaand aan de vergadering een informeel voorprogramma
plaatsvindt maar hierover wordt de Raad nog geïnformeerd.
De data voor 2020 zijn geprikt en hierover is met de griffies gecommuniceerd.

De voorzitter dankt eenieder voor de inbreng en sluit de vergadering.
Vastgesteld d.d.:
Voor akkoord:
……………………………...

……………………………...

Mevrouw B. Kortes
Griffier

De heer M. Boumans
Voorzitter

Plannen sessie
over Wonen
Stukken AB
goed en snel
ontsluiten.

1 Achterhoek spreekt factsheet

Achterhoek Spreekt

Wat vond u
belangrijk voor
de Achterhoek?
In augustus 2019 vroegen we u als lid van het Inwonerpanel Achterhoek Spreekt uw
mening over een drietal stellingen. In totaal hebben 2.273 panelleden de vragenlijst
ingevuld. Dat is bijna de helft van het totaal aantal panelleden en dat geeft een
betrouwbaar beeld.
Tijdens het Achterhoek Inspiratie Festival op 5 september 2019 legden we dezelfde
stellingen en twee extra vragen voor aan de bezoekers van het festival. Nog eens 50 (van
de ruim 500) festivalgangers gaven daar hun mening.
Hierna leest u welke reacties u ons gaf en wat de mening van de festivalgangers was.

Resultaten
Inwonerpanel Achterhoek Spreekt (2273)

Stelling 1:
De bereikbaarheid van
de Achterhoek bepaalt
of ik er blijf wonen.

21%

eens

60%

oneens

17%

neutraal

1%

weet niet/ geen mening

Deelnemers Achterhoek Inspiratie Festival (50)
22%

eens

74%

oneens

0%

neutraal

4%

weet niet/ geen mening

Voor de meerderheid bepaalt de bereikbaarheid van de Achterhoek
niet of hij/zij er blijft wonen. Maar voor ruim 20% wel.

Resultaten
Inwonerpanel Achterhoek Spreekt (2273)
32%

eens

39%

oneens

26%

neutraal

3%

weet niet/ geen mening

Stelling 2:
De Achterhoek moet
mensen van buiten de
regio aanbieden hier
een tijdje te komen
proefwonen.

Deelnemers Achterhoek Inspiratie Festival (50)
40%

eens

58%

oneens

0%

neutraal

2%

weet niet/ geen mening

De meningen over het proefwonen zijn wisselend.

Inwonerpanel Achterhoek Spreekt (2273)

Stelling 3:
In de Achterhoek
moet een
topattractie komen.

22%

eens

52%

oneens

25%

neutraal

2%

weet niet/ geen mening

Deelnemers Achterhoek Inspiratie Festival (50)
20%

eens

76%

oneens

0%

neutraal

4%

weet niet/ geen mening

Meer dan de helft van de panelleden vindt dat er
geen topattractie in de Achterhoek moet komen.

Over het resultaat
In het vorige panelonderzoek (voorjaar 2019) gaf een meerderheid van u aan de bereikbaarheid van de Achterhoek
een minder positief aspect te vinden. In dit onderzoek
geeft 20% van de respondenten aan dat de bereikbaarheid
van de Achterhoek bepaalt of hij/zij er blijft wonen.
Een belangrijke eyeopener! Over het proefwonen van mensen buiten de regio lopen de meningen uiteen.

Tenslotte bent u redelijk uitgesproken over een topattractie in de Achterhoek.
Al met al zijn dit zinvolle inzichten voor 8RHK ambassadeurs.

Bourgondisch leven

Verbod op
insecticiden

HBO/MBO

Bereikbaarheid

Werk
zekerheid

Beter betalen

Grenzen loslaten

Meer doen
tegen
eenzaamheid

Vestigingsbeleid

Betaalbare
starterswoningen

Wat kan er beter
in de Achterhoek?

Vertrouwen
op bewoners

Duurzamere
landbouw

Minder
bescheiden

Jongeren
vasthouden

A15 rechtstreeks
aansluitend
op A18

Gastvrij

Talententuin

Landschap

Mooie omgeving

Zwarte Cross

Maakindustrie

Zorgen voor
de bossen

Toegankelijkheid

Groene
buitenruimte

Zandwegen

Duurzaam

Rust

Recreatie

Nuchter

Sociaal

Prettig werkomgeving

Noaberschap

Mooie woon- werkomgeving Natuur

Gezelligheid

Kleinschalig

Ondernemerszin

Ligging

Groen

Leven

Kwaliteit

Fietsomgeving

Sfeer

Innovatiekracht

Wat is top in de
Achterhoek?

Rust en ruimte; Meer
dan je denkt!; Prachtige hightech bedrijven,
vakantie paradijs; Innovatief; Houtkachels aan

Cultuur in de natuur,

Wat iedere
Nederlander moet
weten over de
Achterhoek …

banden leggen. Zijn slecht voor gezondheid en milieu;
Behoud de Achterhoekse cultuur en

mentaliteit

Uniek; Goed wonen in een mooie omgeving;
Je kan hier voor je rust komen en er is genoeg te doen; Groene
natuur! Gastvrije mensen! Leefbaar!; Er zijn altijd nieuwe
verrassingen, kom gewoon een keertje langs; Dat het
rustig is; Aardige mensen; Hoe mooi het hier is en hoe fijn de mensen zijn
die er wonen en het echte naoberschap; Wisselende landschappen; Unieke
samenwerking Win-win; Kom kijken Ervaar; Wij zijn zuinig
op ons groen; Dat er meer is dan de Zwarte Cross; Gastvrij,
vriendelijk, superboeren zijn; Groen; Verassend!; Rust, Natuur; Groen!
Veel bomen langs mooie wegen; Dat het gemoedelijk wonen is; De
mogelijkheden die het biedt; Dat het een fraai/rustig gebied is. Ook
innovatief!; Dat is het mooiste deel van Nederland. Houden
zo!; Waar het op de kaart ligt!; Dat het hier heel mooi is; De rest van NL echt niet
zover weg is! Het is fijn wonen in de Achterhoek; Rustig en gezellig;
Dat het zo vriendelijk is; Zo blijven gemoedelijk; Hier
wordt je verrast; De tijd heeft er stilgestaan
en toch is alles er aanwezig; Rust, ruimte,
Top 5 genoemde
natuur; naoberschap; Mooi groen en rustig;
antwoorden:
Rustig en gezellig; Ruimte, rust,
1. De rust die er heerst
weinig mensen, natuur;
waardevol;

Gewoon zo blijven; De GROENE regio;

duurzaamheid,
energieneutraal; Dicht bij de
natuur is fijn wonen en dat zie je terug
Natuur,

aan de mensen; Goed wonen in een

mooie

2. De mooie natuur/ omgeving
3. Het is er fijn wonen
4. Er heerst een gemoedelijke sfeer
5. Er is veel ruimte

omgeving; Dat er geen mooiere plek is; Het is
relaxt, maar volop in ontwikkeling. Best Regio
2B coming up!; Mooi Groen, houden zo!

Over de resultaten

Achtergrondvariabelen

52%

48%

Respons en
betrouwbaarheid
In totaal hebben 2.273 panelleden
deelgenomen aan het onderzoek;
een response-rate van 48%.

Weging
De resultaten uit dit onderzoek
zijn gewogen naar gemeente en
leeftijdscategorie. Deelnemers in
ondervertegenwoordigde groepen
krijgen een gewicht groter dan
1 en tellen zo relatief zwaarder
mee in het totaalresultaat,
deelnemers in groepen met een
oververtegenwoordiging krijgen
een gewicht kleiner dan 1.

De respondenten zijn als volgt
verdeeld over de gemeenten:
gemeente

aantal

Aalten

331

Berkelland

335

Bronckhorst

347

Doetinchem

434

Oost Gelre

266

Oude-IJsselstreek

307

Winterswijk

240

Gezien de vakantieperiode is dit
een goede score. Hiermee kunnen
we met 95% betrouwbaarheid
uitspraken doen op algemeen
niveau.

In opdracht van Achterhoek ambassadeurs beheert onderzoek- & adviesbureau Moventem het regionale inwonerpanel
Achterhoek Spreekt. © Achterhoek Ambassadeurs, september 2019

5.c Sociale Dienst Oost Achterhoek - AB-vergadering agenda, concept verslag 16 oktober 2019 en concept verslag 4 juli 2019
1 Agenda

Groenlo, 10 oktober 2019

Geachte mevrouw/heer,

Hierbij nodig ik u uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Sociale Dienst Oost
Achterhoek. Deze vindt plaats in het gebouw van de Sociale Dienst aan de Kevelderstraat 1 te
Groenlo op woensdag 16 oktober 2019 van 14.00 tot 15.30 uur.

De agenda is als volgt samengesteld:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Opening door de voorzitter;
Ter vaststelling: conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2019;
Ter vaststelling: Werkgeverschap nieuw Beschut Werk: oprichting Besloten Vennootschap;
Ter vaststelling: Projectopdracht en collegevoorstel “Samen aan het stuur”;
Ter besluitneming: Werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke
regelingen (cao niet- gemeenten);
Ter besluitvorming; Vervanging werkplekken en telefonie;
Ter vaststelling: Het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole van het
dienstjaar 2019;
Rondvraag;
Sluiting.

Met vriendelijke groet,
T.A. Beijer
Directeur Sociale Dienst Oost Achterhoek

1 Conceptverslag 16-10-2019

Agendapunt 2

AB 19-12-2019

Sociale Dienst Oost Achterhoek
Verslag
Titel verslag: Vergadering Algemeen Bestuur (AB)
Verslag d.d.: 16 oktober 2019
Locatie

: Gebouw Sociale Dienst Oost Achterhoek

Aanwezig : de heren G.J. Teselink (wethouder van Berkelland), J.B.M. Hoenderboom (wethouder
van Oost Gelre), K.J.M. Bonsen (wethouder van Oost Gelre), D.W. Aalderink (wethouder van
Winterswijk), T.A. Beijer (directeur van de Sociale Dienst en secretaris), T. Hemelman (controller van
de Sociale Dienst), de dames E.S.F. Schepers-Janssen (wethouder van Winterswijk), M.H.H. van
Haaren (wethouder van Berkelland) en M. Vos (strategisch beleidsmedewerker van de Sociale
Dienst).
Auteur

: H. Nijenhuis

1. Opening door de voorzitter
De heer Hoenderboom opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
2. Ter vaststelling: conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 4 juli 2019
Ad.2. De heer Hemelman geeft aan dat de Belastingdienst heeft besloten dat de SDOA niet
belastingplichtig is voor de Vennootschapsbelasting.
Ad 5. De opmerking dat er ruimte in de begroting moet worden gecreëerd om een
bestemmingsreserve op te stellen is niet gemaakt door de heer Hoenderboom.
Afgesproken wordt dat indien er sprake is van een extra AB of DB vergadering alleen punten worden
besproken waarvoor de extra vergadering is ingelast. De verslagen zullen worden geagendeerd in de
reguliere vergadering.
3. Ter vaststelling: Werkgeverschap nieuw Beschut Werk: oprichting Besloten
Vennootschap;
Op 28 maart is het Werkgeverschap Nieuw Beschut Werk besproken in de vergadering van het AB en
is het voorgenomen besluit genomen om per 1 oktober 2019 een Besloten Vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid op te richten om het werkgeverschap nieuw Beschut te regelen. Door
diverse ontwikkelingen is de beoogde oprichting van de Besloten Vennootschap uitgesteld tot 1 april
2020. Door SWB is de Dienstverleningsovereenkomst ‘Payrolling Beschut Werken’ beëindigd per 31
december 2019. Hierdoor kunnen vanaf 1 januari 2020 aflopende tijdelijke dienstverbanden niet
verlengd worden. Door het DB is besloten om voor de periode van 1 januari 2020 tot 1 april 2020 een
nieuwe intermediair in te schakelen. Mevrouw Schepers vraagt of de extra kosten gedekt zijn. De heer
Hemelman geeft aan dat de kosten meegenomen worden in de eerste bestuursrapportage 2020 voor
zover dit niet uit het bestaande re-integratiebudget gedekt kan worden.
Het Algemeen Bestuur besluit als volgt:
Het Algemeen Bestuur accepteert dit gevolg en besluit het ontwerpbesluit “Werkgeverschap
nieuw Beschut Werk: oprichting Besloten Vennootschap door te leiden naar de colleges en
vervolgens naar de gemeenteraden van de gemeente Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk
met als startdatum 01-04-2020 (i.p.v. 01-10-2019)
4. Ter vaststelling: Projectopdracht en collegevoorstel “Samen aan het stuur”;
Mevrouw Sasse en mevrouw Abbink sluiten aan voor dit onderwerp.

Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om het Algemeen Bestuur te adviseren in te stemmen met model
2 uit het Radarrapport en in te stemmen met het Collegevoorstel voor implementatie “Samen aan het
stuur”.
De heer Teselink geeft aan dat in de vergadering van het Dagelijks Bestuur gesproken is over de
implementatie en dan voornamelijk over de communicatie. Op 18 november 2019 wordt een
gemeenschappelijke raadsledenbijeenkomst georganiseerd, waarbij de kernboodschap gepresenteerd
moet worden vanuit de inwoner en het perspectief dat daarbij hoort. Tevens heeft het Dagelijks
Bestuur geconstateerd dat 2020 geen jaar van stilstand moet worden. Daar waar mogelijk zal al
volgens de nieuwe lijn gewerkt moeten worden.
Mevrouw van Haaren adviseert om de raadsbijeenkomst goed voor te bereiden. De heer Hoederboom
geeft aan dat dit ook zo opgepakt zal worden.
In de vergadering van het Dagelijks Bestuur is besproken wanneer de diverse Ondernemingsraden
betrokken moeten worden bij het proces. Op dit moment wordt een koers bepaald. Hieruit kunnen
organisatiewijzigingen ontstaan. Op dat moment zullen de diverse ondernemingsraden ingeschakeld
moeten worden om advies uit te brengen. Afgesproken wordt dat de Ondernemingsraden wel nu al
geïnformeerd zullen worden over de ontwikkelingen.
De heer Bonsen heeft geen opmerkingen.
Zowel mevrouw van Haaren als mevrouw Schepers geven aan positief over de ontwikkeling te zijn,
maar dringen wel aan op versnelling.
Mevrouw Sasse geeft aan dat deze versnelling al in gang is gezet. In de vergadering van het Dagelijks
Bestuur is het procesvoorstel aan de orde geweest. Het eerste strategisch overleg heeft inmiddels
plaatsgevonden.
De heer Teselink geeft aan dat het Dagelijks Bestuur akkoord is met de implementatieopdracht, maar
dat uitdrukkelijk gekeken moet worden naar wie zorg draagt voor de inkoopprocedure van de
projectleider. Het voorstel zal op dit punt nog worden aangevuld.
Het Algemeen Bestuur besluit als volgt:
1. In te stemmen met model 2 uit het Radarrapport
2. In te stemmen met het collegevoorstel voor implementatie “Samen aan het stuur”; één
uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomen in het Sociaal Domein
5. Ter besluitneming: Werkgeversvereniging voor gemeenschappelijke regelingen (cao
niet-gemeenten);
Het Algemeen Bestuur besluit om per 1 januari 2020 lid te worden van de nieuwe
werkgeversvereniging voor gemeentelijke gemeenschappelijke regelingen (niet-gemeenten)
onder de opschortende voorwaarde dat de gemeenteraden geen wensen en bedenkingen ten
aanzien van dit besluit inbrengen en de Cao niet-gemeenten te hanteren vanaf 1 januari 2020.
6. Ter besluitvorming: Vervanging werkplekken en telefonie;
Het Algemeen Bestuur besluit een krediet van € 250.500 beschikbaar te stellen voor de tot
vervanging van werkplekken en telefonie en het reeds beschikbaar gestelde krediet van €
75.000 voor vervanging van beeldschermen eveneens aan te wenden voor deze
vervangingsinvestering.
7. Ter vaststelling: Het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole van het
dienstjaar 2019;
Het Algemeen Bestuur besluit het normenkader ten behoeve van de accountantscontrole van
het dienstjaar 2019 vast te stellen.
8. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
9. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering.
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Volgende vergadering Algemeen Bestuur: donderdag 19 december 2019 om 09.00 uur
Actiepuntenlijst
Volgnummer, datum AB
Onderwerp
Toezegging/gereed/ retour in de
vergadering/agendapunt
AB vergadering van (=datum).
28-03-2019
Marktconformiteit gelieerde
19-12-2019
ondernemingen-afstemming
belastingdienst
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1 Conceptverslag 04-07-2019

Agendapunt 2

AB 16-10-2019

Sociale Dienst Oost Achterhoek
Verslag
Titel verslag: Vergadering Algemeen Bestuur (AB)
Verslag d.d.: 4 juli 2019
Locatie

: Gebouw Sociale Dienst Oost Achterhoek

Aanwezig : de heren G.J. Teselink (wethouder van Berkelland), J.B.M. Hoenderboom (wethouder
van Oost Gelre), K.J.M. Bonsen (wethouder van Oost Gelre), D.W. Aalderink (wethouder van
Winterswijk), T.A. Beijer (directeur Sociale Dienst en secretaris), T. Hemelman (controller van de
Sociale Dienst) en H. Bussing (werkleider kwaliteit Sociale Dienst) en mevrouw O.E.J. van den Engh
(controller van de Sociale Dienst),
Afwezig : de dames E.S.F. Schepers-Janssen (wethouder van Winterswijk) en mevrouw
M.H.H. van Haaren (wethouder van Berkelland) en M. Vos (strategisch beleidsmedewerker Sociale
Dienst).
Auteur

: L. Krabbenborg

1. Opening door de voorzitter
De heer Hoenderboom opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Ook verwelkomt hij mevrouw Freriks, die als lid van de OR van de Sociale Dienst heeft
plaatsgenomen op de publieke tribune.
Agendapunt 7: Werkgeverschap nieuw Beschut Werk wordt niet in deze vergadering behandeld. De
heer Aalderink heeft in de raad van Winterswijk aangekondigd dit onderwerp in samenhang met het
organisatieonderzoek en de doorgaande ontwikkellijn aan de orde te stellen. In overleg met de leden
van het Dagelijks Bestuur is besloten dit onderwerp in een latere nog vast te stellen vergadering van
het Algemeen Bestuur aan de orde te stellen. Het huidige contract met Stichting SWB Beschut is tot 1
april 2020 verlengd. Dit onderwerp moet uiterlijk in een vergadering van het AB in januari 2020 worden
vastgesteld.
2. Ter vaststelling: conceptverslag vergadering Algemeen Bestuur d.d. 28 maart 2019
Actiepuntenlijst:
Er is door de fiscalist een conceptbrief opgesteld aan de belastingdienst, waarin gevraagd wordt om
een gesprek hoe om te gaan met de vennootschapsbelasting. Onbekend is wanneer dit gesprek
plaats zal vinden.
Het verslag wordt vastgesteld.
3. Ter vaststelling: Extra taken door SDOA buiten de Gemeenschappelijke Regeling of
afwijkend aan bestaande werkafspraken
De heer Hoenderboom is van mening dat het mandaat ruim geformuleerd is. De uitvoering wordt door
het Algemeen Bestuur gedelegeerd aan het Dagelijks Bestuur, dat vervolgens een of meerdere taken
kan delegeren aan een medewerker van de Sociale Dienst.
Het AB neemt kennis van de uitvoering door de Sociale Dienst van de aanvullende taken vallende
binnen de in artikel 4 van de Gemeenschappelijke Regeling aan de Sociale Dienst overgedragen
taken en bevoegdheden. Deze aanvullende taken wijken enigszins af van de bestaande
werkafspraken. Het AB stemt in met het verrichten van dienstverlening aan derden of aan individuele
SDOA-gemeenten conform artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling. Het AB besluit activiteiten
voor geïndiceerde niet-ingezetenen in het kader van nieuw Beschut Werk die door omstandigheden
onder de verantwoordelijkheid van SDOA vallen, te laten verrichten door het Werkgeverservicepunt en
SDOA. Het delegatiebesluit wordt bekrachtigd.

4. Ter vaststelling: Jaarstukken 2018 Sociale Dienst Oost Achterhoek
Er zijn door de gemeenteraden geen zienswijzen ingediend op de jaarstukken.
Het AB besluit de jaarstukken 2018 vast te stellen en het positieve rekeningresultaat 2018 groot
€ 1.875.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten in de verhouding van de verdeelsleutel
dienstjaar 2018.
5. Ter vaststelling: Programmabegroting 2020 (-2023) Sociale Dienst Oost Achterhoek
Door de raad van Berkelland is geen zienswijze uitgebracht.
De gemeente Oost Gelre heeft de volgende zienswijze ingediend: “De SDOA dient voor de begroting
2020 een ombuiging op de uitvoeringskosten inclusief overhead van minimaal € 100.000 te
realiseren.”
De heer Bonsen geeft aan dat de raad van Oost Gelre van mening is dat er voor de begroting 2020
een ombuiging gerealiseerd dient te worden voor het Oost Gelrese deel van € 100.000. Hiervoor moet
gekeken worden naar de uitvoeringskosten, incl. de overhead. De afgelopen jaren ontvingen de
gemeenten een forse terugbetaling, waardoor deze ombuiging gerealiseerd moet kunnen worden.
Als deze ombuiging wordt geëxtrapoleerd naar de gehele Sociale Dienst komt men uit op een bedrag
van € 413.000, omdat een ombuiging niet exclusief voor een gemeente kan worden uitgevoerd.
De heer Teselink verzet zich hiertegen. Hiermee wordt geen recht gedaan aan de taken die door de
gemeenten bij SDOA zijn belegd. Door het instellen van een flexibele schil - noodzakelijk om de
formatie van de dienst snel aan te passen aan de economische situatie - en hiervoor niet het in de
begroting genoemde bedrag op te nemen, ontstaat er een overschot dat aan de gemeenten wordt
uitgekeerd. Hij pleit ervoor om het bedrag voor de flexibele schil wat door de ontwikkelingen in het
bestand niet benut wordt op te nemen in een bestemmingsreserve. De heer Aalderink merkt op dat
daarmee het principe dat overschotten in eerste instantie teruggaan naar de gemeenten, wordt
losgelaten. Dit is het standpunt van de gemeente Winterswijk voor alle Gemeenschappelijke
Regelingen waaraan wordt deelgenomen. De heer Teselink is van mening dat hiervan afgeweken kan
worden omdat de andere GR-en niet zo afhankelijk zijn van de economie als SDOA.
Mevrouw Van den Engh merkt op dat de Jaarrekeningresultaten van 2018 en 2017 een ietwat
vertekend beeld geven: in 2017 is er een reserve uitgekeerd en in 2018 is in de eerste
bestuursrapportage al geanticipeerd op het teruglopend aantal uitkeringsgerechtigden. Deze posten
hebben invloed gehad op de omvang van het rekeningresultaat, maar waren incidentele meevallers.
De heer Beijer heeft tijdens een bezoek bij het UWV signalen ontvangen, dat er weer meer bedrijven
failliet gaan. Het is voorstelbaar dat het de komende jaren economisch slechter gaat.
De heer Hoenderboom geeft aan dat de gemeenten moeten bezuinigen en dat dit ook moet gelden
voor de Sociale Dienst.
Mevrouw Van den Engh merkt op dat de begroting jaarlijks wordt bijgesteld. Er wordt gekeken of een
indexatie op de uitvoeringskosten noodzakelijk is. Ook de formatie wordt jaarlijks aangepast aan de
door het bestuur vastgestelde kengetallen.
De heer Beijer geeft aan dat een bezuiniging van € 400.000 grote gevolgen heeft voor de Sociale
Dienst en dat men zich dan moet beraden op welke taken niet of minder uitgevoerd moeten worden.
De heer Aalderink kan instemmen met het voorstel om een bestemmingsreserve in te stellen voor de
flexibele schil. Er moeten dan afspraken gemaakt worden over de hoogte van deze reserve en het
moment waarop de reserve vrijvalt ten gunste van de gemeenten.
De heer Teselink geeft aan dat hiervoor afspraken gemaakt kunnen worden in de jaarlijks vast te
stellen uitgangspunten voor de begroting. Voordeel is dat de slagvaardigheid van SDOA op peil blijft.
De heer Hoenderboom merkt op dat er ruimte in de begroting moet worden gecreëerd om een
bestemmingsreserve in te kunnen stellen.
Mevrouw Van den Engh merkt op dat naar aanleiding van een discussie over de verdeelsleutel in
2015 er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen de manager van de dienst en de
gemeentesecretarissen over de bedrijfsvoeringskosten. De conclusie was dat de budgetten reëel
waren en deze budgetten volgt de dienst nog steeds. In de afgelopen jaren is er slechts een keer een
beroep gedaan op de gemeenten voor extra geld in verband met investeringskosten ICT, andere extra
uitgaven zijn door de dienst binnen de begroting gerealiseerd.
De heer Beijer geeft aan dat op verzoek van het bestuur er in de vaste formatie ruimte is gecreëerd
om gemakkelijk op en af te kunnen schalen. Het budget voor de flexibele schil is voor personeel dat
daadwerkelijk ingevuld wordt en nodig is om de taken uit te kunnen voeren, maar wordt aangepast op
het aantal uitkeringsgerechtigden. Het budget voor de flexibele schil in de begroting voor 2020 is
afgestemd op de uitgangspunten en aannames van het aantal klanten. Wordt het budget voor de
flexibele schil in een bestemmingsreserve ondergebracht, dan heeft dit consequenties voor de
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uitvoering.
De heer Beijer geeft aan dat een flexibele schil van 15% hoog is en dat hieraan ten opzichte van
formatie in vaste dienst ruim 50% hogere kosten zijn verbonden.
Mevrouw Van den Engh geeft aan dat een natuurlijk moment om een reserve te gaan vormen, het
moment is waarop er sprake is van overschotten. Deze gelden zijn dan gemakkelijk aanwendbaar. Op
elk ander moment houdt de vorming van een reserve in, dat er geschrapt moet worden door
taakstelling op uit te voeren taken of er een hogere gemeentelijke bijdrage gevraagd moet worden..
De heer Beijer is in overleg met Oost Gelre waar de kosten van de dienst zitten. Hij wil deze resultaten
met het bestuur delen.
De begroting 2020 moet op 1 augustus 2019 door de Provincie ontvangen zijn om onder repressief
toezicht te vallen.
Ook als de ombuiging als taakstelling wordt opgenomen in de begroting kan de provincie besluiten om
de dienst onder intensief toezicht te plaatsen omdat de taakstelling nog niet concreet gemaakt is.
Het Algemeen Bestuur besluit de ombuiging als uitwerkingsopdracht binnen de uitvoering van het
organisatieonderzoek op te nemen. Mevrouw Van den Engh geeft aan dat ook de opdracht aan de
dienst kan worden verstrekt om de basisformatie opnieuw vast te stellen en aan te geven welke ruimte
daardoor ontstaat. De heer Beijer vult aan dat de verwachting is dat het bestand niet verder zal dalen,
mede gelet op de nieuwe doelgroep. Hier zou de formatie op kunnen worden aangepast. Daarnaast
komt er in de komende maanden meer duidelijkheid over de toekomstige organisatie, gelet op de
doorgaande ontwikkellijn, nieuw beschut en het organisatieonderzoek.
De gemeente Winterswijk heeft de volgende zienswijze ingebracht: “Als zienswijze op de begroting
2020 en de meerjarenbegroting 2021 - 2023 in te brengen dat wij niet instemmen met de indexatie
van 3,4% voor loon- en premieontwikkeling, maar vasthouden aan de regionale afspraak van een
maximale indexatie van 2,2%.” De heer Aalderink geeft aan dat de gemeente Winterswijk toch in kan
stemmen met de begroting, omdat de uitleg voor de indexatie van 3,4% helder is.
Het Algemeen Bestuur besluit unaniem de begroting 2020 ongewijzigd vast te stellen. De gemeente
Oost Gelre geeft als stemverklaring af dat er kritisch naar budgetten gekeken moet worden in relatie
tot het organisatieonderzoek en de doorgaande ontwikkellijn.
6. Ter besluitvorming: Overeenkomst inzake accountantsdiensten
De heer Teselink heeft moeite met de terminologie verlengen.
De heer Hemelman geeft aan dat de huidige overeenkomst met Stolwijk Kelderman niet valt onder het
Europees aanbestedingsrecht gezien het bedrag. In de overeenkomst is opgenomen dat de dienst
deze met maximaal 1 jaar mag verlengen. In 2020 moet er een nieuwe aanbesteding voor
accountantsdiensten worden uitgezet. Deze toelichting had in de nota opgenomen moeten worden.
Met bovenstaande toelichting besluit het Algemeen Bestuur de huidige overeenkomst m.b.t. de
Accountantsdiensten tussen Sociale Dienst Oost Achterhoek en Stolwijk Kelderman Accountants
Fiscalisten te verlengen met een jaar, tot en met 31 december 2020.
7. Rondvraag
De heer Bussing meldt dat Claudia Freriks per 1 augustus de nieuwe secretaris is van de Cliëntenraad
Participatiewet.
8. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor de inbreng en sluit de vergadering.
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Volgende vergadering Algemeen Bestuur: donderdag 19 december 2019 om 09.00 uur
Actiepuntenlijst
Volgnummer, datum AB
Onderwerp
Toezegging/gereed/ retour in de
vergadering/agendapunt
AB vergadering van (=datum).
28-03-2019
Marktconformiteit gelieerde
19-12-2019
ondernemingen-afstemming
belastingdienst
04-07-2019
Inplannen extra AB-vergadering
16 oktober 2019
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5.d Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers - AB vergadering agenda 10 oktober en concept verslag 29 maart 2019, agenda 11 december en verslag 10 oktober 2019
1 Agenda 10-10-2019

Agenda
vergadering Algemeen Bestuur
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

10 oktober 2019
15.30 - 16.30 uur
vergaderruimte, ECAL

(aangepast 30-09-2019)

agendapunt

toelichting

actie

1. Opening door de voorzitter

Vaststelling van de agenda

vaststellen

2. Vaststelling verslag vorige vergadering

Zie bijlage: verslag AB ECAL 27 maart 2019

vaststellen

3. Regionaal SIO Achterhoek

Terugkoppeling eerste regionale SIO
vergadering van 25 september 2019

kennis nemen

4. Ontwikkelingen E-depot

Toelichting door Maaike Bergmans over svz Edepot

kennis nemen

5. Ontwikkelingen/activiteiten ECAL

Toelichting door F Siero

kennis nemen

6. Rondvraag
7. Sluiting

Volgende vergadering 11 december 2019

1 Concept verslag 29-03-2019

Verslag AB E C A L 27 maart 2019

Aanwezig:

W. Aalderink (plv. voorzitter), P. de Baat, M. Besselink, K. Bonsen, O. van Dijk,
H. Ketelaar, T. Kok, F. Siero

Afwezig:

M. Sluiter (voorzitter), A. Bosman

1

Opening
Vanwege afwezigheid van Sluiter neemt Aalderink de rol van voorzitter op zich.
Als gevolg van een herverdeling van portefeuilles in het college van Bronckhorst is Besselink vanaf nu
bestuurder namens deze gemeente i.p.v. Hofman.
In de agenda staat bij punt 4 vermeld dat de concept begroting 2018 aan de orde komt, dit moet zijn de
concept begroting 2020.
In de agenda staat bij punt 8 dat de volgende vergadering plaatsvindt op 26 juni 2018, dit moet zijn 26
juni 2019.
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Verslag vorige vergadering (12 december 2018)
n.a.v. punt 5: Kok vraagt naar de stand van zaken met betrekking tot inrichting van een regionaal SIC.
In deze vergadering zou een definitief voorstel over de vorm en agendapunten voorliggen. Siero geeft
aan dat het niet is gelukt om dit voor deze vergadering uit te werken en zegt toe dat het bij het
volgende AB overleg op de agenda zal staan.
Het verslag wordt verder zonder wijzigingen vastgesteld.

3

Bestuurssamenstelling
Ketelaar stopt per 1-1-2020 als bestuurder bij het Erfgoedcentrum. Hij heeft een mogelijke opvolger
gevonden in de persoon van Adri Das. Das heeft een gesprek gehad met de Staring Stichting die
formeel een nieuwe bestuurder moet voordragen aan het AB. De Staring Stichting heeft het AB per
brief laten weten dat zij vertrouwen hebben in Das en hem daarom graag voordragen als nieuw lid van
het bestuur namens de 'achterban' van het voormalige Staring Instituut. Het bestuur gaat akkoord met
de voordracht en benoeming van Das. Om de overdracht van Ketelaar naar Das goed te laten
verlopen, zal Ketelaar hem de komende tijd inwerken. Ook kan dan bij de komende
bestuursvergaderingen samen met Ketelaar aanwezig zijn.
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Financiën
Jaarrekening 2018
Ketelaar licht de stukken toe. M.b.t. de jaarrekening is door de accountant een goedkeurende
verklaring afgegeven. Er is een werkelijk resultaat van - € 8.475, beoogd resultaat was - € 20.603.
Jaarrekening 2018 wordt door het bestuur goedgekeurd.
Concept begroting 2020
Ketelaar licht de begroting toe. Begroting 2020 maakt deel uit van de meerjarenbegroting 2019-2022.
vDijk vraagt of er budget is opgenomen voor ontwikkeling van het e-depot. Siero geeft aan dat dit in de
specificatie werkbegroting, bijlage 2 van de conceptbegroting, is opgenomen. Groot deel van de kosten
voor het e-depot betreft overigens personeelskosten omdat die vallen onder kosten voor de
beheerorganisatie voor het e-depot. Kostenpost "E-depot" betreffende kosten van het 'systeem'.
vDijk ziet in de begroting weinig opgenomen kosten voor projecten Streektaal hoewel dit volgens het
Beleidsplan een speerpunt is. Siero licht toe dat kosten voor ontwikkeling en uitvoering van
streektaalprojecten worden gedekt uit projectgelden.
Het bestuur kan zich vinden in de concept begroting 2020. De concept begroting is inmiddels verstuurd
naar de gemeenten zodat de procedure voor het indienen van de zienswijze gestart kan worden. In de
AB vergadering van 26 juni zal de begroting 2020 aan de orde komen ter goedkeuring.

AB verslag 27032019

Werkplan 2019
De Bestuurscommissie heeft het Werkplan 2019 vastgesteld. Siero licht het werkplan toe.
Het bestuur kan zich in het werkplan vinden.
Ontwikkelingen/activiteiten ECAL
De jaarlijkse regionale DIV studiedag Oost Gelderland is georganiseerd. dBaat, als voorzitter van de
VNG Archiefcommissie, trad op als dagvoorzitter wat door de deelnemers erg werd gewaardeerd.
Bij de aftrap Waeke van het Achterhookse en Liemerse book, tevens Verkiezing Beste Boek
Achterhoek en Liemers waren dit jaar uitzonderlijk veel belangstellenden, ca. 200. Als Beste Boek is
verkozen - door een onafhankelijke jury - het Woordenboek Achterhoek en Liemers deel 11. Niet zo
zeer als waardering voor het boek maar een waardering van het project wat al vele jaren loopt, met
input van een groot aantal vrijwilligers. Het WALD is een project van het Erfgoedcentrum.
Groot aantal bezoekers bij de bijeenkomst Herdenking bombardementen Doetinchem WON. Een
vrijwilliger van het Erfgoedcentrum verzorgde een imposant beeldverhaal met film, geluid, foto's en
presentaties voor een publiek van ca. 150 mensen.
Aftrap van project Wiesneus, streektaalles en -magazine heeft veel publiciteit gehad, ook op Omroep
Gelderland. Op een school in Varsselder en in Zwolle (Groenlo) heeft een wethouder als opening een
verhaaltje in de streektaal voorgelezen. Dit jaar doen 55 scholen in de regio mee (vorig jaar 15).
Het Achterhoek College is van start gegaan; 26 deelnemers voor de hele reeks en voor ieder college
een aantal aanmeldingen. Eerste en tweede bijeenkomst, resp. over natuur en coulisselandschap en
De Graafschap, waren zeer succesvol. Naar aanleiding hiervan wordt het idee geopperd om het
college ook in compacte vorm voor bepaalde doelgroepen te organiseren, bv. op de Zwarte Cross of
voor medewerkers van gemeenten.
Rondvraag
dBaat vertelt over zaken die langkomen in de VNG archiefcommissie. Het betreft zaken die ook
interessant zijn/het werk raken van bestuurders. Zo is er met betrekking tot vaststellen van
bewaartermijnen discussie over stukken m.b.t. Bibob verzoeken. Voorstel is nu een
vernietigingstermijn van 5 jaar wat vrij kort lijkt. Siero geeft aan dat als een termijn van 5 jaar wordt
opgenomen in de selectielijst de stukken ook daadwerkelijk na 5 jaar vernietigd moeten worden. Een
termijn van 5 jaar lijkt m.b.t. handhaving wel vrij kort. Volgens de procedure voor het vaststellen van de
selectielijst worden betrokken partijen gehoord. Daarna worden termijnen definitief vastgesteld.
Besselink geeft aan dat zij permanent vervanger is van Hofman.
Kok meldt dat hij volgend AB afwezig zal zijn.
Sluiting
De eerstvolgende AB vergadering is 26 juni 2019.
Vastgesteld d.d.

M. Sluiter, voorzitter
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F. Siero, secretaris

1 Agenda 11-12-2019

Agenda
vergadering Algemeen Bestuur
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
Datum:
Tijdstip:
Locatie:

11 december 2019
09.00 – 10.30 uur
vergaderruimte, ECAL

agendapunt

toelichting

actie

1. Opening door de voorzitter

Vaststelling van de agenda

vaststellen

2. Vaststelling verslagen vorige vergaderingen

Zie bijlage:
verslag AB ECAL 27 maart 2019
verslag AB ECAL 10 oktober 2019
Zie bijlagen:
Tarievenlijst ECAL 2020
Tarievenlijst ECAL 2020 interne berekening
Terugkoppeling 1e regionale SIO vergadering
925-09-2019); zie verslag AB ECAL 10-10-2019
ECAL wil aansluiten bij de nieuwe
werkgeversvereniging van de VNG. De huidige
GR ECAL staat dit niet toe en zou dus (t.z.t.)
moeten worden aangepast.
Toelichting door F Siero

vaststellen

3. Tarievenlijst ECAL
4. Regionaal SIO Achterhoek
5. Aansluiting ECAL WNRA

6. Ontwikkelingen/activiteiten ECAL
7. Rondvraag
8. Sluiting

Volgende vergadering 11 december 2019

vaststellen
bespreken
besluit

kennis nemen

1 Concept verslag 10-10-2019

Verslag AB ECAL 10 oktober 2019

Aanwezig:

M. Sluiter (voorzitter), W. Aalderink (plv. voorzitter), A. Das, K. Bonsen, T. Kok,
F. Siero

Afwezig:

P. de Baat (m.k.), M. Besselink (m.k.), A. Bosman, O. van Dijk (m.k.),
H. Ketelaar (m.k.)

1

Opening
Vanwege het aantal afwezigen is er geen quorum om in deze vergadering besluiten te nemen.
Ter kennismaking schuift Adri Das aan bij de vergadering. Hij is de opvolger van Ketelaar en stelt zicht
kort voor.
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Verslag vorige vergadering (27 maart 2019 december 2018)
Vanwege het ontbreken van een quorum kan het verslag niet worden vastgesteld. Vaststelling van het
verslag zal op de agenda komen van de volgende AB vergadering.
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Regionaal SIO Achterhoek
Het Regionaal Strategisch Informatie Overleg (SIO) Achterhoek is inmiddels voor een eerste keer
bijeen gekomen. In dit overleg is van ieder gemeente een vertegenwoordiger aanwezig onder
voorzitterschap van de gemeentesecretaris van Aalten. Het SIO zal dienen als adviesorgaan voor het
bestuur en de gemeenten op het gebied van archief- en informatiebeheer. Er is een reglement van
orde opgesteld en er is informatie- en kennis uitgewisseld. Het SIO heeft behoefte aan formele
regionale inbedding om de status van het SIO duidelijk te maken. Verzoek van het SIO aan het AB is
daarom om het SIO een formele opdracht te geven:
- zorgen voor kennisdeling en advisering op het gebied van archief- en informatiebeheer aan
o deelnemende gemeenten en gemeenschappelijke regelingen binnen het werkgebied van
het ECAL en
o aan het bestuur van het ECAL
- met als doel afspraken maken om te komen tot uniformiteit wat leidt tot kwaliteitsverbetering in het
archief- en informatiebeheer in de regio
Een eerste advies van het SIO is om het beheer van het TMLO (Toepassingsprofiel Metadatering
Lokale Overheden) Achterhoek te beleggen bij het ECAL. Verzoek aan het AB is hiertoe het besluit te
nemen.
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Ontwikkelingen e-depot
Maaike Bergmans, projectleider e-depot, geeft een presentatie over de laatste stand van zaken;
afgeronde en lopende projecten.
Sluiter merkt op dat het goed is om dit ook periodiek richting raadsleden te communiceren. Aalderink:
in Winterswijk is er een ‘raads nieuwsbrief’, mogelijk ook in andere gemeenten, om raadsleden over
ontwikkelingen e-depot op de hoogte te houden.
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Ontwikkelingen/activiteiten ECAL
Siero geeft aan dat inmiddels duidelijk is dat de procedure voor de vaststelling van de jaarrekening
toch ongewijzigd kan blijven. De notitie ‘aanpassing procedure jaarrekening’ van 6 augustus 2019 - die
op een eerste agendag voor deze vergadering ter bespreking stond - komt hiermee dus te vervallen.
(Dit agenda punt is daarom ook in een aangepaste agenda voor deze vergadering komen te vervallen.)
De jurist die de GR ECAL heeft opgesteld is gevraagd naar hoe de GR tekst met betrekking hiertoe
precies is bedoeld. Het blijkt dat alleen bij “wijziging van de jaarrekening” de jaarrekening voor een
zienswijze naar de raad zou moeten. Is er geen sprake van een gewijzigde jaarrekening dan dus niet
en wordt alleen een zienswijze gevraagd met betrekking tot de begroting.

AB verslag 10102019

1

Antwoord op de vraag (vanuit de gemeente Oost Gelre) of de huidige procedure m.b.t. de jaarrekening
wel correct is, is dus ‘ja’. Dit is per mail ook aan de gem. Oost Gelre medegedeeld.
De aanvraag voor subsidie aan de provincie Gelderland is in concept verstuurd. Hier is nog geen
reactie op gekomen.
6

Rondvraag
Wordt geen gebruik van gemaakt.
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Sluiting
De eerstvolgende AB vergadering is 11 december 2019.
Vastgesteld d.d. ____________________

_______________________________
M. Sluiter, voorzitter

AB verslag 10102019

___________________________
F. Siero, secretaris
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5.e Achterhoek Raad - Vergaderstukken 9 december 2019
1 Uitnodiging en agenda

Uitnodiging en agenda Achterhoek Raad
Maandag 9 december van 19.30-22.00 uur
Voorprogramma: 18.30 – 19.30 uur. Buffet: 17.45 – 18.30 uur
DRU Cultuurfabriek, Hutteweg 24 Ulft (Rabobankzaal)
Doetinchem, 18 november 2019
Geachte leden van de Achterhoek Raad,
U wordt van harte uitgenodigd voor de vergadering van de Achterhoek Raad op maandag 9 december a.s.
om 19.30 uur in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. Onderstaand treft u de agenda aan. De bijbehorende stukken
sturen wij naar uw griffie en zij zullen zorgdragen voor plaatsing op uw lokale raadsinformatiesysteem.
Ter voorbereiding op de bespreking van het concept Uitvoeringsplan 2020 nodigen wij u van harte uit om
van 18.30 – 19.30 uur in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de Thematafels en de Achterhoek
Board. Hieraan voorafgaand kunt u desgewenst gebruik maken van een stamppotbuffet tussen 17.45 en
18.30 uur, in het Schaftlokaal van de DRU. Uw aanmelding en eventuele dieetwensen ontvangen wij graag
voor 2 december a.s. via een mail aan achterhoeksecretariaat@8rhk.nl.

Agenda
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen
2. Vaststelling Uitvoeringsplan 2020 (bijlage 1, 2)
(Ter bespreking en ter besluitvorming)
Bijgevoegd is het concept Uitvoeringsplan 2020, waarin de Thematafels vanuit de Visie 2030 hun
prioriteiten en plannen voor het komende jaar hebben opgenomen.
Tijdens het voorprogramma kan informatie worden opgehaald bij de Thematafels.
In de vergadering zal het concept Uitvoeringsplan 2020 nog kort worden toegelicht. Daarna is er tijd
voor beeldvorming waarin opnieuw vragen kunnen worden gesteld aan vertegenwoordigers van de
Thematafels. Na een korte pauze wordt overgegaan tot oordeelsvorming. In de 1 ste termijn kan de
Achterhoek Raad haar inbreng doen zonder interrupties en eventuele amendementen en moties
kunnen worden ingediend. Na een korte pauze vindt de 2de termijn plaats waarin het debat kan
worden aangegaan. Eerst zal de Board reageren op de inbreng en daarna kan op elkaar worden
gereageerd. Tot slot wordt overgegaan tot besluitvorming.
3. Regio Deal (bijlage 3, 4, 5, 6)
(Ter informatie)
Korte inleiding en beantwoording vragen door de Achterhoek Board.
4. Vaststelling beknopt verslag vergadering Achterhoek Raad d.d. 23 september 2019
(bijlage 7, 8) en daaruit voortvloeiende acties w.o. memo Vergoeding (bijlage 9)
(Ter bespreking en ter besluitvorming)
5. Vragenronde
6. Afsluiting
De vergadering van de Achterhoek Raad is vanaf 19.30 uur online te volgen via www.8rhk.nl.
Mocht u vragen hebben, neem dan s.v.p. contact op met griffier Birkitta Kortes via 06 – 49 32 4000.
Ik zie uit naar een interessante avond en ontmoet u graag 9 december a.s. in de DRU.
Met vriendelijke groeten,
Mark Boumans
Voorzitter Achterhoek Raad
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Achterhoek Raad
Concept Uitvoeringsplan 2020
Datum
Agendapunt
Onderwerp

: 9 December 2019
: 2, Bijlage 1
: Concept Uitvoeringsplan 2020

Inleiding
Tijdens de Achterhoek Raad van 9 december willen we graag met u in gesprek over het concept
Uitvoeringsplan 2020. De Thematafels hebben vanuit de Visie 2030 hun focus voor 2020 bepaald.
Bijgevoegd concept Uitvoeringsplan geeft in het kort de plannen voor 2020 weer. Vanuit de
doelstellingen in de Visie 2030 wordt daarin toegewerkt naar zo concreet mogelijke projecten.
Het concept Uitvoeringsplan 2020 is een aanscherping van de aanpak voor 2020 zoals die in de
begroting 2020-2023 informatief is opgenomen.
Voorafgaand aan de Achterhoek Raad kunt u van 18.30 – 19.30 uur in gesprek met leden van de
Thematafels over de plannen voor 2020. Tijdens de vergadering van de Achterhoek Raad zal het
concept Uitvoeringsplan kort worden toegelicht, met aansluitend de gelegenheid om vragen te
stellen. Daarna volgt het debat en vragen we uw goedkeuring voor de plannen voor 2020.

Voorzitter en griffier Achterhoek Raad,
de griffier,

Mevrouw B. Kortes

de voorzitter,

De heer M. Boumans
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Concept
Uitvoeringsplan
2020
Ten behoeve van
Achterhoek Raad
d.d. 9 december 2019
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Inleiding
We zien dat de voorbereiding en uitvoering van pro-

De thematafels hebben de focus voor 2020 bepaald.

jecten die bijdragen aan de Visie 2030 op stoom komt.

De focus staat hieronder kort beschreven, waarbij de

We sluiten aan bij de energie en initiatieven die vanuit

meest in het oog springende en concrete projecten

de Achterhoek komen. Afhankelijk van het onderwerp

zijn opgenomen. De opdracht en doelstellingen staan

gaat dat snel of minder snel, omdat er meer afstem-

uitgebreid beschreven in de Visie 2030, dit willen we

ming of uitwerking nodig is. Bovendien kan niet alles

hier niet herhalen. Wel is de hoofdoelstelling per the-

tegelijk.

matafel opgenomen. Voor de subdoelen verwijzen we
graag naar de 8RHK Visie 2030.
In de bijlage vindt u de concept-jaaragenda voor de
Achterhoek Raad in 2020.
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Smart Werken & Innovatie
Doelstelling voor 2030: 3% groei
arbeidsproductiviteit

Ontwikkelingen 2019
De thematafel werkt aan twee programmalijnen: Slim
Innoveren en Slim Werken. Voor Smart Werken en Innovatie is onder meer het ecosysteem in beeld gebracht.
Via de open innovatie systeembenadering is daarbij
zichtbaar geworden waar witte vlekken in het ecosysteem zitten. Een sterk ecosysteem helpt open innovatie
te versnellen. Vanuit deze analyse wordt ingezet op de
ontwikkeling van kennis en businessclusters en startups
en scale-ups.

Focus 2020
Stimuleren startersklimaat
We zetten in op mogelijkheden om een onderneming te
starten te vereenvoudigen, de zichtbaarheid van startups
te vergroten en het vestigingsklimaat voor startups en
scale-ups te verbeteren. Er zijn nu drie innovatie hotspots benoemd die verder worden uitgebouwd:
• CIVON/Smart Business Centrum; gericht op de (smart)
maakindustrie
• De Marke; gericht op de agro sector
• De Steck; gericht op de circulaire economie en dienstensector
In het verlengde hiervan wordt ingezet op de DRU Startersfaciliteit; een incubator voor smart industry. Deze
vult de functies bij het SBC/CIVON aan

Formeren/uitbouwen kennis en businessclusters
Prioriteit wordt ook gelegd bij het intensiveren van kennis en businessclusters. Hiervoor zijn in 2019 de nodige
voorbereidingen getroffen voor projecten.
• Smarthub Development; Leerkring en ontwikkelprogramma voor werknemers
• 3D metaalprinten; doorontwikkelen metaalprint techniek in clusterverband
Behouden jongeren en aantrekken arbeidskrachten
De focus ligt op het boeien en binden van jongeren.
• 3D Printproject jongeren; jongeren enthousiasmeren
voor techniek
• Technisch Lego League; jongeren enthousiasmeren
voor techniek
• SmartHub Achterhoek; doorontwikkeling stage en
afstudeerregio (met student ambassadeurs, aanwezigheid op stagemarkten etc.)
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Onderwijs & Arbeidsmarkt
Doelstelling voor 2030: Vraag en aanbod op de
arbeidsmarkt meer in evenwicht

Ontwikkelingen 2019
We willen twee dingen bereiken: Iedereen kan hier aan het
werk en bedrijven en organisaties kunnen voldoende goed
opgeleid personeel krijgen. We zetten vooral in op de secto-

ren Techniek en Zorg aangezien hier de grootste uitdagingen voor de Achterhoek liggen. Er zijn projecten als
het Grensland College en Fonds voor Talentontwikkeling
voorbereid. De Achterhoekse Doe Agenda is goedgekeurd door het Rijk en hiermee kunnen we aanspraak
maken op 2 miljoen euro voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt.

Focus 2020
Leven Lang Ontwikkelen
Hierbij zetten we in op het aanbieden van Associate Degree (AD) opleidingen, hybride onderwijs (praktijkleren)
en investeren we in bij-, om- en herscholing.
• Fonds voor Talentontwikkeling; met vouchers stimuleren we het opleiden in en naar kansrijke beroepen
• Grensland College; starten Euregionale AD School,
hiermee halen we hbo-opleidingen naar de Achterhoek

Inclusieve arbeidsmarkt
Iedereen doet mee in de Achterhoek, want we kunnen
iedereen gebruiken op de arbeidsmarkt.
• Toolkit statushouders; een op de werkgever gerichte
set van instrumenten om statushouders versneld aan
het werk te krijgen
• Klasse!; ruim 16.000 autochtone Achterhoekers zijn
laaggeletterd. Met Klasse verleiden wij ze en bieden
we hen een kans om hun taalkennis op niveau te krijgen
• Doe Agenda, perspectief op werk; acties en projecten
gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
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Mobiliteit & Bereikbaarheid
Doelstelling voor 2030: energieneutraal, betaalbaar en betrouwbaar vervoer

Ontwikkelingen 2019
Als uitwerking van de Mobiliteitsagenda is het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit vastgesteld. Prioritaire projecten zijn en blijven de N18 2e fase en de Regio Expres
(spoorlijn Winterswijk-Arnhem). Er is opdracht gegeven
voor een nader onderzoek naar de N18 2e fase. ProRail en
de provincie doen een haalbaarheidsstudie naar de Regio
Expres. Vanuit de Regio Deal is de programmalijn Fijnmazige bereikbaarheid uitgewerkt. Belangrijkste doel van
de programmalijn is om uiterlijk in 2022 een regiobreed
MaaS-concept te hebben ingevoerd.

Focus 2020
N18 2e fase en A12
We zetten in op een goede bereikbaarheid, dit is cruciaal voor het vestigingsklimaat en de leefbaarheid in de
Achterhoek.
• Afronding onderzoek N18 2e fase; in beeld brengen
realisatiemogelijkheden en vervolgens de benodigde
vervolgstappen (lobby) bepalen
• Aanpak fileproblematiek A12; inzet op gedrag beïnvloedende maatregelen (o.a. inzet mobiliteitsmakelaar). Dit doen we samen met de Regio Arnhem-Nijmegen en VNO/NCW Midden

Regio Expres en grensoverschrijdend OV
Spoorverbinding Winterswijk-Doetinchem-Arnhem is een
van de succesvolste regionale spoorverbindingen. Met
de Regio Expres willen we de reistijd aanzienlijk verkorten. Doel is om in 2027 de Regio Expres aanvullend op de
reguliere dienstregeling 1 keer per uur te laten rijden.
• Lobby Regio Expres; gericht op provinciale- en Rijksfinanciering
• Buslijn Aalten-Bocholt; na de succesvolle pilot en de
ondertekening van de intentieverklaring zal de buslijn
begin 2020 opnieuw gaan rijden. Deze buslijn verbindt
het NL en DL treinnet en verbetert de bereikbaarheid
van de FachHochschule
Fijnmazige bereikbaarheid
Vanuit de Regio Deal willen we hier een flinke slag in
maken en als eerste landelijke Regio een MaaS-concept
implementeren. Hiervoor doen we proefprojecten maar
zetten we ook stevig in op een robuust concept.
• Netmobiel; Pilot in Oost Gelre en opschaling naar andere zes gemeenten
• Mobiliteit As A Service; Het opzetten van een (ruraal)
MaaS-concept
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Wonen & Vastgoed
Doelstelling voor 2030: De score voor leefbaarheid blijft minimaal op een 7,8

Ontwikkelingen 2019
De thematafel heeft elf uitgangspunten vastgesteld voor
Wonen en Vastgoed in de Achterhoek. Een van de uitwerkingen is het toetsingskader ‘Regionale kwaliteitscriteria
voor woningbouw in de Achterhoek’. De drie programmalijnen zijn verder uitgewerkt, de woningmarktmonitor
2019 is opgeleverd, de basis voor een transformatiestrategie is gelegd, er zijn regionale afspraken gemaakt
over tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten en er
is gezorgd voor continuering van het succesvolle project LeefSamen, gericht op het langer zelfstandig thuis
wonen.

Focus 2020
Kwaliteitsverbetering bestaande woningvoorraad
De afgelopen jaren is veel energie gestoken in de bewustwording van de noodzaak om woningen te verduurzamen. De opgave is nu om een versnelling en intensivering te maken in de uitvoering ervan. Hierbij worden
natuurlijke momenten benut, zoals de aankoop van een
huis en wordt gewerkt aan ontzorgen (‘geen gedoe’).
Daarbij worden de momenten in de ‘klantreis’ benut en
richten we ons op het ‘laten zien’. Winst is te behalen in
het verbinden van de initiatieven die er zijn.
• Duurzaamheidsmaatregelen; verschillende aanpakken
gericht op bewustwording, verlagen van drempels
(ontzorgen) en aantrekkelijke financiële proposities.
Daarnaast wordt gekeken naar de integratie tussen de
thema’s energiebesparing, levensloopbestendigheid,
zorg
• Wijkaanpakken; pilots draaien om ervaring op te doen
en kennis en ervaring te delen
• Organiseren van en aansluiten bij innovatie in de bouw
• LeefSamen; zodat mensen langer veilig en verantwoord thuis kunnen blijven wonen
Passende nieuwe woningen
Met het realiseren van passende nieuwe woningen
werken we aan het oplossen van de mismatch op de woningmarkt. We zoeken naar nieuwe vormen van wonen,
waarbij tijdelijkheid, flexibiliteit en andere processen een
rol spelen. Voorbeelden zijn modulair bouwen, flexibel
wonen en andere nieuwe woonvormen.
• Flexwonen; oplossingen in de praktijk brengen, we willen pilots doen om ervaring op te doen en te voorzien
in een behoefte
• Doorontwikkelen vernieuwing wonen en vastgoedmonitor
Transformeren en slopen leegstaand vastgoed
Een regionaal transformatieplatform wordt opgezet om
expertise te ontwikkelen, te delen en om processen te
versnellen.
• Transformatie maatschappelijk vastgoed (mogelijk
naar wonen); experimenteren met een aantal transformatievragen
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Circulaire Economie & Energietransitie
Doelstelling voor 2030: De Achterhoek wekt haar
eigen energie op, afval is een grondstof en de
biodiversiteit is groter geworden

Ontwikkelingen 2019
De Thematafel heeft vier pijlers benoemd: energietransitie, kringlooplandbouw, circulair ondernemen en circulair vastgoed & infra. Bij Energietransitie is alle energie
gericht op de Regionale Energie Strategie. Bij kringlooplandbouw zijn we hard op weg om onze ambitie, nationaal koploper voor de kringlooplandbouw, te realiseren.
De projecten Kunstmestvrije Achterhoek, Vruchtbare
Kringloop Achterhoek, Groene Leerwerkplaats en innovatiecentrum kringlooplandbouw De Marke zijn van start
gegaan. Onder de pijlers circulair ondernemen en circulair vastgoed & infra zijn de projecten Toekomstbestendige bedrijventerreinen en Cirkelregio van start gegaan.

Focus 2020
Energie- en warmtetransitie
Uitvoering van het nationaal klimaatakkoord, zoals
opstellen concept-RES en basis genereren voor de transitiesvisies warmte die gemeenten moeten opstellen
vanwege het besluit om het gasgebruik in 2030 stop te
zetten.
• Opstellen van een concept-RES (Regionale Energie
Strategie) voor de Achterhoek; onderbouwing van hoeveel duurzame energie er wordt geproduceerd in 2030
• Opstellen Regionale Structuur Warmte (RSW, als onderdeel van de RES); informatie over warmtebronnen
in de regio, de aanwezigheid en bruikbaarheid daarvan
en aspecten over het (eventuele) operationele gebruik
van warmte worden gebundeld
Circulaire economie
De transitie naar kringlooplandbouw wordt stevig
doorgezet. Initiatieven voor circulair ondernemen
worden ontwikkeld en ondersteund.

• Uitvoeren van projecten; onder meer Kunstmestvrije
Achterhoek, Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Groene
Leerkenniswerkplaats en De Marke. Belemmeringen in
regels en beleid bespreekbaar maken en oplossen
• EU Gemeenschappelijk Landbouw Beleid-pilot; opzetten van een nieuw besturingssysteem in de kringlooplandbouw
• Circulair ondernemen; eerste resultaten van de pilot
op drie bedrijventerreinen om de slag naar circulair
ondernemen te maken
• Start Cirkelregio Achterhoek; de transitie van sloop
van gebouwen naar oogst van materialen
Vitaal Buitengebied
Voor het buitengebied sluiten we aan bij het Interbestuurlijk Programma (IPB) Buitengebied.
• Erfcoaches; er komt gerichte aandacht en hulp voor de
individuele problemen van stoppende/gestopte agrariërs en eigenaren van asbestdaken
• Ondermijning; aanpakken en het bieden van nieuwe
kansen in het buitengebied door het inzetten op nieuwe verdienmodellen.
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Gezondste Regio
Doelstelling voor 2030: Er heeft een verschuiving
plaatsgevonden naar slimmere zorg en voorkomen
van ziekten

Ontwikkelingen 2019
De Thematafel Gezondste Regio heeft twee pijlers benoemd: preventie en zorginnovatie. Om focus te houden
is gekozen om te gaan voor de thema’s: Gezonde Jeugd,
Vitale Collega, Eigen regie Volwassenen en Achterhoek
Rookvrij. Faciliterend hieraan wil de thematafel werken
aan een regionaal preventieakkoord en ontsluiten van
regionale data.
Het Achterhoeks Beweeg- en Sportakkoord is ondertekend. Het project Achterhoek Rookvrij is gestart.

Focus 2020
Preventie
Met preventie zetten we in op het voorkomen van een
groot aantal ziektes en het stimuleren van een gezonde
leefstijl, waardoor op langere termijn minder zorg nodig
is.
• Preventie Akkoord Achterhoek; benoemen van de ambities op preventie met een groot aantal stakeholders,
in aansluiting op het beweeg- en sportakkoord
• Achterhoek Rookvrij; voorkomen dat mensen gaan
roken, helpen te stoppen met roken en een rookvrije
omgeving
• Vitale Collega; bedrijfsleven zet in op gezonde leefstijl
van medewerkers en daarmee het bevorderen van
duurzame inzetbaarheid

Zorginnovatie
Met slimme oplossingen zorgen dat onze inwoners goede zorg kunnen blijven ontvangen.
• Inzetten op systeemverandering; leidend is gezondheid
en niet de financiering
• Knooppunt Zorgtechnologie; vergroten zelfredzaamheid van inwoners
• Achterhoek Scan; ontsluiten van data en informatie
binnen gezondheid en zorg voor betere sturing
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Bijlage concept jaaragenda
Achterhoek Raad 2020
Op basis van wat in november 2019 ingeschat is.

Overig

Maand

Inhoudelijk

maart

• Resultaten onderzoek N18 2 fase
• Eerste resultaten aanpak duurzaamheid (wonen)
• RES
• Lobby prioriteiten en strategie

• Presentatie concept begroting 2021
• Criteria evaluatie samenwerking
• Preview Achterhoek Monitor

september

• Regio Expres
• Circulaire economie
• Preventieakkoord Achterhoek

• Woningmarktmonitor
• Achterhoek Monitor
• Evaluatie Samenwerking

december

• Flexwonen
• Vitaal buitengebied
• Voortgang projecten en uitvoering
Regio Deal

• Eerste resultaten Achterhoek Scan
• Uitvoeringsplan 2021
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Achterhoek Raad
Informatieve memo Regio Deal
Datum
Agendapunt
Onderwerp

: 23 September en 9 December 2019
: 3, Bijlage 3
: Regio Deal

In de eerste Achterhoek Raad (september 2018) bent u geïnformeerd over de propositie die door de
Achterhoek was ingediend bij het ministerie van LNV. In november kregen we te horen dat de
Achterhoek een Deal voor 20 miljoen kan sluiten. In maart en april bent u geïnformeerd over de
voortgang.
Na een intensief traject hebben we net voor de zomer met vijf ministeries en de provincie
overeenstemming kunnen bereiken over te definitieve tekst van de Regio Deal. Naast inhoud (o.a.
detailniveau) is daarbij veel aandacht geweest voor de juridische en financiële vertaling. De
uiteindelijke tekst is daardoor vrij omvangrijk en complex geworden. De inhoudelijke essentie hebben
we daarom samengevat.
Zowel de integrale tekst als de samenvatting treft u hierbij aan.
Op 15 juli heeft het ministerie de Deal aan de Kamer gezonden, begin oktober zal onder meer minister
C. Schouten naar de Achterhoek komen om de Deal formeel te ondertekenen.
De Regio Deal is een van de (financiële) instrumenten om onze Visie2030 te realiseren. Onze
afspraken met het Rijk passen binnen de Visie2030. Alleen het thema ondermijning in de Regio Deal is
aanvullend. Het Rijk heeft aangegeven dit een belangrijk thema te vinden voor de Achterhoek en als
voorwaarde meegegeven voor het sluiten van de Deal.
De Visie2030 is breder en heeft een grotere ambitie dan we met de Regio Deal kunnen realiseren.
Bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid en de gezondste Regio willen we veel
meer bereiken dan met de Regio Deal mogelijk is.
In de Regio Deal zijn afspraken gemaakt op het niveau van programmalijnen. In de bijlage is de
relatie tussen de programmalijnen en de Visie 2030 in een matrix weergegeven.
In deze memo willen we de Raad vooral meenemen in (co)financiering vanuit de regio en het
vervolgproces. Ook geven we een doorkijk naar de projecten.
Indicatieve verdeling middelen Regio Deal over de programmalijnen
In het voortraject is –op verzoek van het Rijk- een indicatieve verdeling van de beschikbare middelen
over de negen programmalijnen gemaakt. Daarbij geldt als harde voorwaarde van het Rijk: uitvoering
moet op korte termijn haalbaar zijn (de looptijd van de Deal is t/m 2022).
Deze verdeling is een richtsnoer en belangrijk om recht te blijven doen aan de verschillende doelen
in de Deal en te voorkomen dat door tempoverschillen bepaalde programmalijnen “achter het net
vissen”.
Deze indicatieve verdeling is gebaseerd op een aantal criteria, die mede ingegeven zijn door het Rijk:
 Meervoudige opgave
 Draagvlak
 Cofinanciering
 Doelmatigheid
 Doeltreffendheid
 Meekoppelkansen (met andere Rijksprogramma’s)
 Resultaten inwonerpanel Achterhoek spreekt.

Achterhoek Raad
Programmalijn
Slim innoveren
Slim werken, werven en leren
Fijnmazige bereikbaarheid: MaaS in de
Achterhoek
Circulaire Economie
Kwaliteitsverbetering bestaande
woningvoorraad
Passende nieuwe woningen
Transformeren en slopen van (leegstaand)
vastgoed (inclusief kernwinkelgebieden)
Vitaal Buitengebied
Smart Governance
Organisatie en uitvoering
TOTAAL

Indicatieve bijdrage Regio Deal
1.950.000
4.405.000
1.250.000
3.294.000
3.650.000
800.000
2.500.000
1.545.000
406.000
200.000
20.000.000

Cofinanciering vanuit de Regio
De cofinanciering wordt per project vastgesteld. Wel zijn er door alle partijen intentieverklaringen
afgegeven tot het minimale bedrag van 20 miljoen:
Partij
Ondernemers
Maatschappelijke Organisaties
Gemeenten
Provincie
Regio Achterhoek
TOTAAL

cofinanciering
2,4 miljoen
2,4 miljoen
4,8 miljoen
6,2 miljoen
4,2 miljoen
20 miljoen

Toelichting:
1. We verwachten dat de uiteindelijke cofinanciering hoger uit zal pakken dan minimaal
nodig is.
2. De bijdrage van de provincie is gebaseerd op bestaande (oude) middelen. Het nieuwe
coalitieakkoord geeft kansen om dit te verhogen
3. De bijdrage van de Regio Achterhoek komt uit het regionale investeringsfonds. Het saldo
op 31 december 2020 is nu begroot op 6,1 miljoen (zie begroting 2020). De cofinanciering
vanuit het investeringsfonds wordt ingezet voor regionale projecten. Deze reserve wordt
ook ingezet voor projecten die niet passen binnen de Regio deal, maar wel binnen de
Visie2030. De bevoegdheid hiervoor ligt bij het algemeen bestuur.
Vervolgproces
In de thematafels wordt uitvoering gegeven aan het realiseren van de Visie2030. Projecten worden
hier geagendeerd, besproken en beoordeeld. Deze projecten kunnen door iedereen worden
aangedragen. Naast inhoud (wat draagt het project bij aan het realiseren van de Visie 2030) kijkt de
thematafel ook naar de cofinanciering, de regionale impact en het draagvlak. Projecten die een
beroep doen op de middelen uit de Regio Deal worden daaraan getoetst. Ook wordt aan de voorkant
inhoudelijk én financieel afgestemd met de provincie.
Nadat de Thematafel een positief advies heeft afgegeven besluit de Board of aan het project een
financiële bijdrage wordt verleend. De Board kijkt daarbij naar samenhang tussen de thema’s en het
realiseren van de doelen in de Visie 2030.

Achterhoek Raad
Verschillen tussen Thematafels

We zien verschillende accenten en snelheden op de tafels. Sommige tafels hebben tijd nodig om
de koers uit te zetten, met als gevolg dat concrete projecten nog niet of maar in beperkte mate
besproken worden, of dat er meer discussie over is. Andere tafels kunnen concreter zijn,
bespreken vooral projecten en zijn het daar eerder over eens.
Deze faseverschillen maken dat met name de Thematafel Circulaire Economie & Energietransitie
een vliegende start heeft kunnen maken (zie onder projecten).

Projecten
De voorbereiding van projecten loopt volop. Nu er duidelijkheid is over de Deal kunnen we starten
met projecten die passen binnen de deal.
Voor een 5 tal projecten heeft de Achterhoek Board al positief besloten over een bijdrage uit de
Regio Deal. Hiervoor loopt nu het beschikkingstraject (o.a. staatssteuntoets toets).
Circulair en Toekomst bestendig ondernemen
Dit project wordt –vooralsnog- uitgevoerd op 3 bedrijvenparken: Wijnbergen Doetinchem,
Lichtenhorst-Overberkel Berkelland en de Laarberg, Oost Gelre). De aanpak is op
parkniveau.
Vruchtbare kringloop
Een doorontwikkeling van deze succesvolle aanpak, waardoor de Achterhoekse
landbouwbedrijven zich ontwikkelen zich tot nationale koploper in kringlooplandbouw.
Kunstmestvrije Achterhoek
Een doorontwikkeling van het verduurzamen van de mineralenkringloop en de
landbouwsector. Het project heeft veel belangstelling van het Rijk en Europa en is tegelijk een
voorbeeld voor alle andere regio’s.
Innovatie Hotspots De Marke en De Steck
Om het regionale innovatieve ecosysteem van de Achterhoek te versterken wordt ingezet
op een aantal fysieke innovatie hotspots. Dat kan gaan om bijvoorbeeld (een combinatie
van) de huisvesting van innovatieve organisaties (startend, groeiend, gevestigd), de hosting
van (netwerk)evenementen/overleggen of het bieden van een locatie voor onderzoek en
ontwikkeling (denk aan een proeftuin). Een fysieke hotspot is onmisbaar in een innovatie
ecosysteem: het biedt een landingsplaats aan partijen die zich in een (grotendeels) virtueel
netwerk bevinden.
We zijn blij met de uiteindelijke Deal en dat we nu echt kunnen starten met projecten. De
Achterhoek Raad houden we periodiek op de hoogte houden van de voortgang.

Voorzitter en griffier Achterhoek Raad,
de griffier,

Mevrouw B. Kortes

de voorzitter,

De heer M. Boumans
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Regio Deal Achterhoek 2019-2022
Wat is de Regio Deal Achterhoek?
De Regio Deal Achterhoek 2019-2022 is
een overeenkomst tussen het Rijk (zes
ministeries)1 en de Achterhoek (provincie
Gelderland en de Achterhoek Board). Zij
willen met een samenhangende aanpak de
brede welvaart van inwoners en bedrijven
in de Achterhoek vergroten.
Hoe gaat het in zijn werk?
Er komen projecten die de economie
stimuleren en die bijdragen aan duurzaamheid (energieneutraal, circulair). Ook
komt er ondersteuning voor projecten die
een goed en gezond woon- en leefklimaat
bevorderen en die de bereikbaarheid van
en binnen de regio verbeteren. Tenslotte
wordt de bestuurlijke samenwerking in de
Achterhoek gestimuleerd. Zo bouwen we
samen aan een toekomstbestendige regio.
De Regio Deal Achterhoek is een vierjarig
investeringsprogramma (2019–2022) van
minimaal € 40 miljoen en draagt bij aan
diverse opgaven uit het Regeerakkoord
“Vertrouwen in de toekomst” van het
kabinet Rutte III en aan nationale beleidsdoelstellingen.
Wat moet er gebeuren en waarom?
De Achterhoek staat er goed voor: het
is een economisch krachtige en innovatieve regio met veel gespecialiseerde
maakbedrijven en een grote, groeiende
sector zorg en welzijn. Maar dat blijft niet

vanzelf zo. Om het regionale werk-, leer-,
woon- en leefklimaat op een goed peil te
houden, moet de regio stevig aan de bak.
Er gebeurt van alles: de samenstelling van
de bevolking verandert sterk en dit proces
gaat steeds sneller. Ook digitalisering en
technologische veranderingen gaan in een
strak tempo door.
Achterhoek Visie 2030
Ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden hebben daarom
de Achterhoek Visie 2030, “Ruimte voor
innovatie, groeien in kwaliteit” opgesteld.
De Achterhoek Raad heeft de visie vastgesteld in april 2019. De visie is het kompas
waarop de Achterhoek vaart om een
economisch sterke, sociale en duurzame
toekomst mogelijk te maken voor álle
inwoners. De visie is daarmee ook de basis
voor de Regio Deal.

gaat het bij Regio Deals ook om stevige
en continue inzet van alle betrokkenen,
kennisdelen, het opstarten van ‘gesmeerd’
lopende nieuwe samenwerkingsvormen en
om niet-financiële ondersteuning.
Rol van het Rijk
Inzet van het Rijk is nodig omdat de
opgaven om zeer forse investeringen
vragen. Belangrijke maatschappelijke
thema’s als arbeidsparticipatie, de disbalans tussen arbeidsmarkt en onderwijs,
de bereikbaarheid van en binnen de regio,
de disbalans op de woningmarkt, en de
noodzaak om te schakelen naar circulaire
economie en energietransitie vereisen
langdurige inspanning van en partnerschap tussen Rijk en regio. De Regio Deal
Achterhoek bekrachtigt deze samenwerking!
1 De ministeries van Landbouw, Natuur en

Veel partijen doen mee
In de Regio Deal werken Rijk en
Achterhoek samen aan de grote opgaven
die in de regio spelen. Iedereen doet
mee: van vakdepartementen, decentrale overheden en het bedrijfsleven tot
kennisinstellingen en maatschappelijke
organisaties. Het kabinet stelt middelen
beschikbaar; het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit reserveert
maximaal € 20 miljoen. De Achterhoek
zorgt voor cofinanciering van minimaal
een even groot bedrag. Behalve om geld

Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Klimaat,
Infrastructuur & Waterstaat, Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap en Justitie en Veiligheid.
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De Regio Deal Achterhoek in het kort
Drie pijlers
In de Regio Deal Achterhoek is het toekomstbestendig maken van economie,
leefomgeving en bestuur vertaald naar
drie pijlers: smart economy, smart living en
smart governance. Hiertussen zijn sterke
raakvlakken.
Smart economy
De economie een
stap verder brengen
door ‘slim innoveren’, onderwijs en
arbeidsmarkt beter
op elkaar laten aansluiten door ‘slim werken,
werven en leren’ en stimuleren van circulair ondernemen (ook kringlooplandbouw).
Daarnaast de (fijnmazige) bereikbaarheid
van voorzieningen en bedrijven verbeteren.
Smart living
Vraag en aanbod op
de woningmarkt
meer in balans
brengen, toekomstbestendig maken
van het vastgoed en
de voorzieningen (ook
kernwinkelgebieden) en zorg voor het
buitengebied: herbestemming of sloop
van vrijkomende agrarische bebouwing en

bestrijden van de ondermijnende
criminaliteit.
Smart governance
Verder ontwikkelen van de
nieuwe samenwerkingsstructuur
voor een efficiënte
sturing van de regio.
In beeld brengen en volgen (monitoring)
van de governance, grensoverschrijdende
samenwerking stimuleren en de regionale
ontwikkelingen in beeld brengen.

Hoe kan ik meedoen met de
Regio Deal?
Van projectidee tot besluit
Iedereen kan een projectidee voorleggen aan een van de zes Thematafels.
De tafel kijkt of het projectidee inhoudelijk past in de Visie 2030/ Regio Deal.
Zo ja, dan kan het project verder worden
uitgewerkt. De Thematafel kan de projectaanvrager ondersteunen om tot een
volwaardig projectvoorstel, inclusief
financieringsvoorstel te komen. Ook
andere Thematafels kunnen betrokken
worden; integraal en in samenhang
werken is het sleutelwoord.

Onafhankelijke toets
Provincie Gelderland en 8RHK
Ambassadeurs toetsen of een project
in aanmerking komt voor een bijdrage
vanuit de Regio Deal. Criteria hiervoor
zijn: meervoudige opgave, draagvlak,
cofinanciering, regionale impact, doelmatigheid, doeltreffendheid, resultaten
inwonerspanel Achterhoek Spreekt
en eventuele meekoppelkansen met
andere Rijksprogramma’s.
De Thematafel beoordeelt het projectvoorstel uiteindelijk op inhoud, volledigheid en financiële onderbouwing en
geeft vervolgens een advies aan de
Achterhoek Board.
Besluit
De Achterhoek Board besluit op zijn
beurt of het project akkoord is voor
financiering. Het algemeen bestuur
van Regio Achterhoek besluit formeel
en neemt in principe het besluit van de
Achterhoek Board over. Hierna zorgt
8RHK Ambassadeurs voor de administratieve afhandeling van de projectaanvraag en stelt een bijdrage vast.
Meer lezen
Toelichting projectaanvraag 8RHK
ambassadeurs
Aanvraagformulier
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Wat willen we bereiken?
Smart economy
• Slim innoveren
• Slim werken, werven en leren
• Slim vervoer (fijnmazige bereikbaarheid)
• Circulair ondernemen en kringlooplandbouw

Economie en arbeidsmarkt slim
innoveren, werken, werven en leren
Wat is de opgave?
De krapte op de arbeidsmarkt is een
uitdaging voor de Achterhoek. Tot 2030
zijn minimaal 27.000 nieuwe medewerkers
nodig om de economie gezond te houden. Ook de arbeidsproductiviteit moet
omhoog.

Slim innoveren

Wat is de aanpak?
Slim innoveren:
• opzetten van een open innovatiesysteem, uitbreiding van het aantal kennisen businessclusters en meer kansen en
zichtbaarheid voor start-ups en scale-ups;
• de maakindustrie en agrosector gaan
actief bijdragen aan maatschappelijke
vraagstukken in de Achterhoek door
samen te werken met de zorg, de bouw
en de creatieve branche;
• door te investeren in ‘maatschappelijke’
innovaties met bijvoorbeeld projecten die ‘slim, schoon en sociaal’ zijn,
groeit de werkgelegenheid en gaat de
arbeidsproductiviteit omhoog.

Slim innoveren
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Slim werken, werven en leren

Mobiliteit slim vervoer

een reis kunnen boeken en plannen via één
digitaal loket naar en van iedere locatie
in de Achterhoek. Er komt hiervoor een
pilotproject dat kan uitgroeien naar de
hele regio. Duurzaamheid en digitalisering
staan daarbij voorop. Samenwerking met
de Duitse grensregio is mogelijk.

Wat is de opgave?
De bereikbaarheid van Achterhoekse
bedrijven en voorzieningen is (zeker voor
niet-automobilisten) hard aan verbetering
toe, onder andere om nieuwe arbeidskrachten aan te trekken.
Wat is de aanpak?
Het structureel verbeteren van de fijnmazige bereikbaarheid gebeurt met mobiliteitsprojecten, ondersteunen van bestaande en
aanjagen van nieuwe, slimme vervoersoplossingen (MaaS: Mobility as a Service). In
2022 moet iedere inwoner of bezoeker
Bereikbaarheid
Slim werken, werven en leren:
Arbeidsmarkt
• het arbeidsklimaat gezond houden door
(jong) talent aan te trekken;
• ontwikkeltrajecten voor nieuwe en
bestaande arbeidskrachten opzetten en
hybride onderwijs aanbieden;
• hogere arbeidsparticipatie en lager ziekteverzuim door een gezondere beroepsbevolking.

Wegennet

Bus en trein
(deel)Auto
Fijnmazig
netwerk

Buurtbus
(deel)Fiets
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Circulaire economie circulair
ondernemen en kringlooplandbouw
Wat is de opgave?
Achterhoekse bedrijven, inclusief de
agrosector moeten duurzamer en schoner
produceren om te voldoen aan nationale
beleidsdoelstellingen.
Wat is de aanpak?
• bedrijvenparken stimuleren om
efficiënt werkende en zelfvoorzienende
ecosystemen te worden;
• maatschappelijke instellingen en
decentrale overheden voeren samen met
het bedrijfsleven pilots uit om één of

meerdere bedrijfsprocessen circulair te
maken;
• de Achterhoek wordt nationale koploper
in kringlooplandbouw; agrarische
bedrijven werken natuurinclusief,
circulair en klimaatvriendelijk, met
nieuwe verdienmodellen en meer
transparantie in de productie(keten);
• de agrarische sector zet hybride
onderwijsvormen op en een actief lerend
boerennetwerk met vraaggestuurde
innovaties, zoekt samenwerking met
smart industry en ontwikkelt een
nationale innovatie-hotspot.

Circulair ondernemen

Circulair onderne
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Dit draagt bij aan een positief imago en
meer investeringsbereidheid.

Bestaande woningen:
verduurzamen
en levensloopbestendig
makenaken

Wat is de aanpak?
Bestaande woningen: verduurzamen en
levensloopbestendig maken
• investeren in bestaande (huur)woningen
voorrang geven boven nieuwbouw vanwege lagere kosten en hergebruik van
materiaal;
• particuliere woningbezitters stimuleren
om hun woning levensloopbestendig te
maken en te verduurzamen, zodat hun
bezit waarde behoudt. Voorlichting op
maat en advies binnen handbereik aanbieden;
• ontwikkelen van ‘slimme’ innovaties en
nieuwe financieringsvormen voor woningverbetering.

Programma Smart Living
• Bestaande woningen: verduurzamen
en levensloopbestendig maken
• Nieuwe woningen? Alleen passende!
• Leegstaande gebouwen: totaal
vernieuwen of slopen
• Strak plan voor het buitengebied

Nieuwe woningen? Alleen passende!
• regionale kwaliteitscriteria voor nieuwbouwplannen vaststellen: aantoonbaar
maken van de woningbehoefte;
• betere afstemming op demografische en
economische ontwikkelingen;
• een aanjaagteam ‘Pilots passende nieuwe woningen’: vernieuwende woonconcepten voor onder meer de grote groep
mensen op zoek naar tijdelijke woonruimte.

Wonen en vastgoed
Match
op de woningmarkt
Wat is de opgave?
Vraag en aanbod op de Achterhoekse woningmarkt zijn niet goed in balans.
Daarnaast vraagt leegstand van woningen,
winkels, maatschappelijk vastgoed en
agrarische gebouwen om een overkoepelende aanpak. Zorg voor veiligheid en
tegengaan van criminaliteit horen daarbij.
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Leegstaande gebouwen:
totaal vernieuwen of slopen
• een ‘taskforce Leegstand’ zorgt voor
een stevige versnelling en een regionale leegstandsmonitor en brengt in
beeld wat er moet gebeuren;
• een regionaal afwegingskader om te
kunnen kiezen welk vastgoed voor
transformatie in aanmerking komt;
• een regionale strategie voor de aanpak
van leegstand (slopen of slim transformeren);
• aanvullende (financiële) instrumenten
voor het financieren van transformatie
of sloop van gebouwen;
• publieke en private partijen leren met
‘gebiedsgerichte opgaven’ om beter
te anticiperen en samen te werken bij
transformatieprocessen.

Strak plan voor het buitengebied

Leegstaande gebouwen: totaal
vernieuwen of slopen

Vitaal buitengebied
Wat is de opgave?
Er dreigt verpaupering van het buitengebied en verrommeling van het landschap
door leegstaande boerderijen, schuren en
stallen. Hoe blijft de Achterhoekse landelijke omgeving vitaal en leefbaar?
Wat is de aanpak?
Strak plan voor het buitengebied
• de ontwikkeling van het buitengebied
staat in het teken van gezond en veilig
wonen: lege stallen krijgen een herbestemming of worden opgeruimd en
asbestdaken worden gesaneerd;

• er komen nieuwe economische activiteiten. Ondermijning heeft geen voedingsbodem meer;
• circulaire landbouw verbindt de agrarische sector sterker met de omgeving en
zorgt voor meer biodiversiteit en behoud
van natuur en landschap.

Vitaal buitengebied
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Programma Smart Governance
• Werken we goed samen?
• Grensoverschrijdend goed bezig
• Wat is de stand van de Achterhoek?

Werken we goed samen?
Wat is de opgave?
De partijen in de Achterhoek zijn samen
verantwoordelijk voor uitvoering van
de Regio Deal. Om alle ambities waar te
maken, is het nodig de interne samenwerking goed vorm te geven.

Wat is de aanpak?
• Voor monitoring van de samenwerking
sluit de Achterhoek aan bij het traject
Regio Deal Lab Governance van het
ministerie van BZK;
• Het opzetten van een nieuw sturingsmodel voor kringlooplandbouw als
krachtige impuls voor de transitie naar
natuurinclusieve kringlooplandbouw en
versterking van de positie van de regio
als koploper;
• De Achterhoek sluit aan bij het Nationaal
Preventieakkoord van het ministerie van
VWS.

Doel is een betere gezondheid van
Nederlanders door de aanpak van roken,
overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Het Achterhoeks preventie
akkoord is gericht op een gezonde leefstijl.

Twente

Achterhoek

Duitsland

....
Werken we goed samen?

Grensoverschrij
Grensoverschrijdend goed
bezig
Wat is de opgave?
Intensiveren van de samenwerking met de
Duitse buurregio’s en een betere aansluiting van grensoverschrijdende projecten in
beide landen.
Wat is de aanpak?
De Achterhoek en de (Duitse) partners
gaan samen aan de slag met een werkprogramma rond arbeid, onderwijs,
economie en mobiliteit. Het netwerk van
Grenzhoppers wordt hierbij ingezet.
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Open source datanetwerk

Wat is de stand van de
Achterhoek?
Wat is de opgave?
De Achterhoek heeft behoefte aan een
goede monitor om de stand van de regio
(de brede welvaart) helder in beeld te
brengen. Veel data zijn al beschikbaar,
maar worden niet goed ontsloten of
geduid. Met een ‘open source’ datanetwerk
kan slimmer en sneller worden ingespeeld
op ontwikkelingen.

Wat is de aanpak?
• een Achterhoek monitor opzetten;
• het inwonerpanel “Achterhoek spreekt”
blijvend raadplegen.

Colofon
Uitgave van 8RHK ambassadeurs,
juli 2018.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten
worden ontleend.
www.8rhk.nl

Open source

Meer informatie bij Léon van Horen,
projectleider Regio Deal Achterhoek
l.vanhoren@8rhkambassadeurs
+316 83066500
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Regio Deal Achterhoek
Partijen
1. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Carola Schouten, hierna
te noemen: LNV;
2. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw K.H. Ollongren,
hierna te noemen: BZK;
3. De Minister van Justitie en Veiligheid, de heer F. Grapperhaus, hierna te noemen: JenV;
4. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw I. van Engelshoven, hierna
te benoemen: OCW;
5. De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw M.C.G. Keijzer, hierna
te noemen: EZK;
6. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw S. van Veldhoven, hierna
te noemen: IenW;
7. De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer R. Knops,
hierna te noemen: BZK.
Partijen genoemd onder 1 tot en met 7, ieder handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan
en als vertegenwoordiger van de Staat der Nederlanden, hierna gezamenlijk te noemen: “Rijk”.
8. De provincie Gelderland, dan wel voor zover het bestuursbevoegdheden betreft, het
college van Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland handelend in de
hoedanigheid van bestuursorgaan, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordig door de heer P.
van ‘t Hoog, hierna te noemen: “Provincie Gelderland”;
9. Het op grond van de Samenwerkingsregeling Regio Achterhoek rechtspersoonlijkheid
bezittend openbaar lichaam Regio Achterhoek, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door de voorzitter van het algemeen bestuur Regio Achterhoek, de heer mr. M. Boumans
MBA MPM (tevens voorzitter van de Achterhoek Board), hierna te noemen: “Regio
Achterhoek”.
Partijen genoemd onder 8 en 9 hierna samen te noemen: “Regio”;
Alle Partijen hierna tezamen te noemen: “Partijen”.
Algemene overwegingen
1. Het kabinet Rutte III erkent dat elke regio uniek is. Regio’s hebben verschillende
kenmerken waardoor elke regio behoefte heeft aan een eigen aanpak en afweging bij het
aanpakken van de regionale opgave. De verschillende krachten en uitdagingen die
specifiek zijn voor een regio vormen de basis voor een regionale opgave om de brede
welvaart, leefbaarheid en economische kracht te bevorderen.
2. De regionale opgave heeft een meervoudig karakter en vergt een integrale aanpak op de
verschillende onderdelen van die opgave. Doel is om door verschillende beleidskolommen
heen te werken. Verder heeft de regionale opgave een gebiedsoverstijgende impact
waarvoor inzet op rijksniveau nodig is maar die ook zorgt voor een vliegwieleffect.
3. Regio Deals hebben tot doel om de regionale opgave aan te pakken. Hierbij wordt samen
gewerkt tussen vakdepartementen, decentrale overheden, het bedrijfsleven,
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Voor de aanpak van deze regionale
opgaven stelt het kabinet middelen beschikbaar uit de Regio Envelop.
4. Deze integrale en gezamenlijke aanpak is het onderscheidende karakter van de Regio
Deals ten opzichte van reguliere beleidsinstrumenten.
5. Met de Regio Deal gaan Rijk en Regio een duurzaam partnerschap aan om de opgave die
in de regio speelt gezamenlijk aan te pakken. Het ondertekenen van de Regio Deal is
daarbij niet het einde, maar slechts het begin van de samenwerking.
6. Regio Deals gaan om meer dan alleen de inzet van financiële middelen. Zij kenmerken zich
ook door een sterke, continue inzet van alle betrokkenen, creëren nieuwe
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7.
8.

9.

10.

samenwerkingsvormen en niet-financiële ondersteuning om de in de regionale opgave
gestelde ambities en doelen te bereiken.
Regio Deals leveren daarmee een bijdrage aan welvaart in brede zin.
Met deze Regio Deal geven Partijen commitment aan een nieuwe manier van
samenwerken. De Regio Deal is een ‘coproductie’ met bestuurlijke partners, waarbij het
primair gaat om het samen oplossen van regionale vraagstukken. In dit
samenwerkingsverband zullen Partijen wederzijdse afspraken maken over de aanpak van
de regionale opgave, ieders (financiële) bijdrage daaraan en het gezamenlijk volgen van
de voortgang. Partijen hebben de intentie om op reguliere basis samen te komen om de
aanpak, bekostiging en voortgang te bespreken.
De in de Regio Deal gemaakte wederzijdse afspraken over ambitie, doelen, beoogde
resultaten en inzet en aanpak zijn op initiatief van de Regio en in gezamenlijk overleg
tussen Rijk en Regio tot stand gekomen en hebben niet als doel eenzijdig vanuit het Rijk
voorwaarden te stellen en (financiële) consequenties te verbinden aan de uitkomsten.
De middelen uit de Regio Envelop worden beschikbaar gesteld als een decentralisatieuitkering. De Financiële-verhoudingswet schrijft voor dat daarbij sprake is van beleids- en
bestedingsvrijheid. De decentralisatie-uitkering wordt beschikbaar gesteld aan een
openbaar lichaam dat aldus zelf de inzet bepaalt van de verkregen middelen.

Specifieke overwegingen
Aansluiting bij regionale doelstellingen
•
De Achterhoek is een economisch krachtige en innovatieve regio met veel gespecialiseerde
maakbedrijven en een grote en groeiende sector zorg en welzijn.
•
Demografische ontwikkelingen (ontgroening en vergrijzing) en het dynamisch speelveld van
digitalisering en snelle technologische veranderingen zorgen er echter voor dat de Achterhoek
meer dan ooit zijn blik op de toekomst moet richten. De Achterhoek staat voor de uitdaging
oplossingen te vinden om het regionale werk-, leer-, woon- en leefklimaat op een goed peil te
houden.
•
De Achterhoek moet een krachtige inspanning leveren om voldoende gekwalificeerde
arbeidskrachten en een passende woningvoorraad te behouden. De beroepsbevolking neemt er
sneller af dan elders, waardoor er een toenemend tekort aan gekwalificeerd personeel dreigt.
•
Ook voldoet de huidige woningvoorraad niet aan de toekomstige vraag; er dreigt bijvoorbeeld
een tekort aan passende woningen voor starters en ouderen. Dit kan een negatief effect
hebben op de Achterhoek als vestigingsplaats. Daarnaast is de verwachting dat veel agrariërs
stoppen met hun bedrijf, waardoor agrarische bebouwing (VAB’s) vrijkomt.
•
Er liggen tegelijkertijd tal van kansen om de economische ontwikkeling en leefbaarheid in de
Achterhoek te vergroten. Een tijdige reactie op nieuwe ontwikkelingen en investeringen in het
woon-, werk- en leefklimaat zijn daarvoor noodzakelijk.
•
Het succes van technologische innovaties hangt sterk af van sociale innovaties via nieuwe
manieren van het organiseren van werk bij zowel bedrijven, overheden als andere
organisaties.
•
Ook het aantrekken en vasthouden van werknemers vraagt om een andere, creatieve
benadering.
In de Regio Deal Achterhoek is dit toekomstbestendig maken van economie, leefomgeving en
bestuur vertaald in drie pijlers (hierna: ”Pijlers”):
Pijler 1. Smart economy
Deze pijler richt zich op de mismatch tussen onderwijs en de arbeidsmarkt (slim werken, werven
en leren), de economische transitie (slim innoveren), circulaire ondernemen (onder meer
kringlooplandbouw) en het realiseren van een fijnmazige bereikbaarheid van voorzieningen en
bedrijven.
Pijler 2. Smart living
Deze pijler richt zich op de mismatch op de woningmarkt, de transitie in het vastgoed en
voorzieningen (waaronder de kernwinkelgebieden) en de transitie in het buitengebied met als
aandachtspunten: het bestrijden van de ondermijnende criminaliteit en herbestemming of sloop
van vrijkomende agrarische bebouwing.
Pijler 3. Smart governance
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Deze pijler richt zich op de nieuwe regionale samenwerkingsstructuur (triple helix), die bijdraagt
aan een efficiënte sturing van de regionale transformatie. Hierbij wordt ingezet op de monitoring
van de governance (WGR en sturingsmodel Agro), grensoverschrijdende samenwerking en
monitoring van de regionale ontwikkeling. Deze pijler is sterk verbonden met de inhoudelijke kant
van de twee andere pijlers.
Crossovers: tussen alle Pijlers, programma’s (hierna: “Programma’s) en programmalijnen (hierna:
“Programmalijnen”) bestaan sterke raakvlakken. Zo speelt het systeem van open innovatie een
belangrijke rol bij de wijze waarop in de Achterhoek wordt samengewerkt en opgaven worden
aangepakt. Daarin werken het (agrarisch) bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs,
ketenpartijen en overheden nauw samen om grenzen te verleggen. Daarnaast zijn energietransitie
en gezondheid maatschappelijke thema’s die verbonden zijn met de eerste 2 inhoudelijke pijlers.
Daarom zijn deze thema’s onderdeel van verschillende programmalijnen. Ook
grensoverschrijdende samenwerking is een thema dat enerzijds een zelfstandige vertaling in een
programma heeft gekregen en anderzijds onderdeel uitmaakt van de programmalijnen: fijnmazige
bereikbaarheid, Slim werken, werven & leren en vitaal buitengebied/ondermijning.
Samenwerking met de regio Twente
De regio Achterhoek en de regio Twente hebben nadrukkelijk de intentie om meer met elkaar te
gaan samenwerken. De Regio Deal Achterhoek en Regio Deal Twente bieden hiervoor concrete
aanknopingspunten op korte termijn. Thema’s die beide regio’s in ieder geval samen verder willen
verkennen en oppakken zijn:
1. Grensoverschrijdende samenwerking;
2. Circulaire Economie (Proeftuinen kringlooplandbouw en kunstmestvrije Achterhoek);
3. Toepassen van nieuwe technologie en methodes in de zorg (citizenslab);
4. Arbeidsmarkt: aanpakken mismatch (MBO-)arbeidsmarkt en aantrekken, opleiden en
behouden van talent;
5. Mobiliteit: Smart Mobility/Mobility as a Service (MaaS);
6. Digitale transformatie (maak)industrie (Smart industry)
Gedurende de looptijd van beide Regio Deals zal de samenwerking meer gestalte moeten krijgen.
De regio Achterhoek en de regio Twente wensen de samenwerking in nauw overleg met het Rijk
op te pakken, mede om de eventuele meekoppelkansen optimaal te kunnen benutten.
Aansluiting bij nationale beleidsdoelstellingen
De Regio Deal Achterhoek draagt bij aan diverse opgaven uit het Regeerakkoord “Vertrouwen in
de toekomst” van het kabinet Rutte III en nationale beleidsdoelstellingen, te weten:
•
aandacht voor de krimpproblematiek (Actieprogramma Bevolkingsdaling) en de
grensoverschrijdende samenwerking (programma GROS);
•
stimuleringsaanpak flexwonen;
•
versterken van de economie en innovatiekracht (smart industry en MKB-actieplan), aansluiting
onderwijs en arbeidsmarkt, vestigingsklimaat en arbeidsparticipatie (Breed offensief);
•
nationale klimaat en -energieopgave, inclusief het tijdig aanleveren van de regionale
energiestrategie (de Achterhoek levert haar aandeel via de RES Achterhoek) ;
•
vernieuwen van het openbaar bestuur en versterken van de bestuurlijke slagkracht;
•
LNV-visie ‘Waardevol en Verbonden’ (kringlooplandbouw);
•
circulaire economie;
•
aanpak ondermijning door criminaliteit;
•
Retail Deal: versterken en transformeren kernwinkelgebieden;
•
vrijkomende agrarische bestemmingen (VAB’s);
•
mobiliteit in dunbevolkte gebieden om te komen tot een slim en duurzaam vervoerssysteem
(fijnmazig vervoersysteem aan te sluiten op de nationale MaaS-apps: Mobility as a Service);
•
IBP Vitaal Platteland;
•
preventieve gezondheidszorg.
Urgentie
Recentelijk hebben ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden in de regio, de
Achterhoek Visie 2030, “ruimte voor innovatie, groeien in kwaliteit” opgesteld (vastgesteld door de
Achterhoek Raad op 8 april 2019). De Achterhoek Visie 2030 is het kompas waarop de
gezamenlijke partijen hun energie richten om een sterke economische, sociale, en ecologische
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toekomst te realiseren (brede welvaart). Deze blik op de toekomst richt zich niet alleen op
ontwikkelingen binnen de regio, maar speelt ook nadrukkelijk in op ontwikkelingen en kansen
buiten de regio, zoals onder meer door aandacht voor samenwerkingskansen met andere regio’s
en het Duitse grensgebied. Veel initiatieven en activiteiten die voorvloeien uit de Visie 2030
hebben dan ook een regio-overstijgend effect.
Inzet van het Rijk is nodig omdat de aanpak van de opgaven investeringen vraagt die de
draagkracht van de regio te boven gaat. Zo zijn demografische ontwikkelingen (ontgroening en
vergrijzing) in de Achterhoek groter dan op andere plaatsen in ons land. Belangrijke
maatschappelijke thema’s als arbeidsparticipatie, het inzetten op de mismatch tussen
arbeidsmarkt en onderwijs, de bereikbaarheid naar en in de regio, de mismatch op de
woningmarkt, ondermijning door criminaliteit, circulaire economie, energietransitie en een gezonde
toekomst voor de landbouw vereisen een bestendige en gezamenlijke inspanning van en
partnerschap tussen Rijk en regio.
1. Ambitie, doel, beoogde resultaten en aanpak Regio Deal Achterhoek
Artikel 1 – Ambitie
Partijen streven ernaar om via een integrale aanpak de economie, de leefomgeving en de
bestuurlijke slagkracht in de Achterhoek toekomstbestendig te maken. Stip op de horizon is hierbij
31 december 2022 (periode Regio Deal), met een doorkijk naar 2030 (visie Achterhoek). De
aanpak betreft een samenhangende impuls op het snijvlak van economie, leefomgeving en
bestuur. Deze aanpak draagt bij aan versterking van de brede welvaart van burgers en bedrijven.
Artikel 2 - Doel
In de periode tot en met 31 december 2022 werken Partijen in het kader van de Regio Deal
Achterhoek via een integrale aanpak samen aan het toekomstbestendig maken van economie,
leefomgeving en bestuur door realisatie van de volgende doelen per Pijler:
Pijler 1. Smart Economy
Programma 1.1 – Economie en arbeidsmarkt
Tot 2030 moet de regio ten minste 27.000 medewerkers aantrekken om een gezonde economie te
behouden. Door middel van ‘slim innoveren’ stimuleert de regio een toename van de
arbeidsproductiviteit. De deal zet in op het ontwikkelen van een open innovatiesysteem, de
uitbreiding van het aantal kennis- en businessclusters en het vergroten van het aantal startups en scale-ups. De aanwezige sterke maakindustrie en agrosector gaan actief bijdragen aan de
maatschappelijke vraagstukken in de Achterhoek. Dit gebeurt via cross-overs met domeinen als de
zorg, de bouw en de creatieve branche. Zo’n integrale aanpak stimuleert de brede welvaart in de
Achterhoek. Door te investeren in ‘maatschappelijke’ innovaties wordt werkgelegenheid gecreëerd
voor alle doelgroepen en de arbeidsproductiviteit vergroot.
Belangrijk is het behouden van een gezond arbeidsklimaat in de regio, daarom wordt ingezet
op:
•
het aantrekken van (jong) talent;
•
het opzetten van ontwikkeltrajecten voor nieuwe en bestaande arbeidskrachten;
•
het aanbieden van hybride onderwijs (slim werken, werven en leren);
•
het verhogen van de arbeidsparticipatie en het verlagen van het ziekteverzuim.
Om een leven lang deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces, is het van groot belang dat de
huidige en toekomstige beroepsbevolking gezond en vitaal ouder wordt. Een positief neveneffect
hiervan is een afname van de zorgvraag. De subdoelstelling “de vitale collega” draagt bij aan de
regionale ambitie “de Gezondste Regio”. Werkgevers hebben aandacht voor de gezonde leefstijl
van medewerkers en treffen maatregelen om de gezonde leefstijl maximaal te bevorderen.
Programma 1.2 – Mobiliteit
De bereikbaarheid van Achterhoekse bedrijven en voorzieningen, zeker voor niet-automobilisten,
verdient verbetering. Slimme bereikbaarheidsoplossingen zijn nodig om onder andere nieuwe
arbeidskrachten aan te trekken. Daarom is er aandacht voor het verbeteren van de fijnmazige
bereikbaarheid en het realiseren van Smart Mobility door het uitvoeren van mobiliteitsprojecten in
de Achterhoek en het aanjagen en ondersteunen van bestaande en nieuwe proeftuinen op het
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gebied van slimme mobiliteitsoplossingen. Daarbij wordt vooral gezocht naar structurele
oplossingen.
In de Achterhoek Visie 2030 is gesteld, dat het in 2030 voor iedereen mogelijk is om een reis
te boeken en te plannen via één digitaal loket naar en van iedere locatie in de Achterhoek.
Voor de periode van de looptijd van de Regio Deal Achterhoek is het de bedoeling een
regiobrede visie en aanpak te ontwikkelen op de fijnmazige bereikbaarheid in de Achterhoek
door te starten met een pilot (Netmobil). Daarmee wordt een solide basis gecreëerd om in
deze mobiliteitspilot al aan te sluiten bij de insteek van de 7 nationale MaaS-pilots van het
ministerie van IenW en andere regio’s, en haar concept z.s.m. ook in te brengen in de MaaSpilots waarmee al het vervoer wordt ontsloten. Uiterlijk in 2022 moet het nieuwe concept, als
structurele oplossing, zijn uitgerold in de gehele regio. Subdoelen daarbij zijn: duurzaamheid en
digitalisering van reisopties. Binnen de Regio Deal Achterhoek wordt een eerste onderzoek
uitgevoerd en de techniek ontwikkeld. Ook wordt bestudeerd of de pilot kan worden opgeschaald
naar de Duitse grensregio.
Programma 1.3 – Circulaire economie
Bedrijvenparken worden getransformeerd tot efficiënt werkende en zelfvoorzienende ecosystemen.
Ondernemers richten hun productieprocessen zodanig in dat ze minder primaire grondstoffen
nodig hebben voor hun productie, nauwelijks afval produceren en het milieu en hun omgeving
minimaal belasten. Het doel is dat ondernemers in 2022 intensiever zijn gaan samenwerken met
andere bedrijven op hun bedrijvenpark of in hun productieketen (hun ecosysteem). Deze
samenwerking is bedoeld om hogere ambities te kunnen realiseren op het gebied van intellectuele,
sociaal-relationele, materiële en financiële waarden. Maatschappelijke instellingen en decentrale
overheden realiseren samen met het bedrijfsleven pilots, gericht op het circulair maken van één of
meerdere bedrijfsprocessen, zoals afvalwaterzuivering en circulaire inkoop.
De Achterhoek ambieert zich te ontwikkelen tot nationale koploper in kringlooplandbouw, waarbij:
•
het nieuwe agrarische bedrijf verbonden is met de omgeving, natuurinclusief werkt en circulair
en klimaatvriendelijk is;
•
nieuwe verdienmodellen worden ontwikkeld en er meer transparantie is in de productie(keten),
met certificering als belangrijk onderdeel daarvan;
•
de ‘nieuwe omgeving’ van het agrarisch bedrijf zich kenmerkt door toename van biodiversiteit,
landschapsherstel, schoon water, schone lucht en een hoog dierenwelzijnsniveau;
•
binnen de agrarische sector sprake is van continu leren en het ontwikkelen van vaardigheden
door hybride onderwijsvormen en een actief lerend boerennetwerk.
Gestreefd wordt naar vraaggestuurde innovaties, crossovers met de smartindustry en het
ontwikkelen van een nationale innovatiehotspot (proefboerderij de Marke). Het gezamenlijk
streven van LNV en de regiopartners is om in de Achterhoek een proeftuin in te richten voor de
ontwikkeling en validering van een monitoringsysteem, dat boeren in staat stelt om met kritische
prestatie-indicatoren de voortgang op hun bedrijf te meten, en het creëren van
experimenteerruimte binnen derogatie- en bemestingsregels.
Pijler 2. Smart Living
Programma 2.1. Wonen en vastgoed
Het eerste doel van dit programma is het realiseren van een vliegwiel in de
kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad, waardoor de mismatch op de
woningmarkt afneemt. Het investeren in de bestaande woningvoorraad heeft circulair
economisch gezien de voorkeur boven het investeren in nieuwe woningen. Ook voor de
woningbezitters is van belang om hun woning te verduurzamen en te verbeteren om zo hun
woning ook in de toekomst courant te houden. De deal zet daarom in op het verbeteren van
de bestaande (particuliere) woningvoorraad op de aspecten duurzaamheid,
levensloopbestendigheid en betaalbaarheid. Het verhogen van de bewustwording van de
mogelijkheden daarvoor is ook onderdeel van deze inzet. Het tweede doel is het verkleinen
van de mismatch op de woningmarkt door het toevoegen van passende nieuwe woningen die
voorzien in een tijdelijke woonbehoefte. Ook wordt geëxperimenteerd met vernieuwende
(duurzame) woonconcepten. Het derde doel is het transformeren en slopen van (leegstaand)
vastgoed en kernwinkelgebieden. Om de leefbaarheid in de Achterhoek te behouden, volgt een
ontwikkelingsgerichte aanpak van de (dreigende) leegstand van woningen en gebouwen. Dit
moet leiden tot een positief imago van de regio dat bijdraagt aan de verhoging van de
investeringsbereidheid. Het borgen van de veiligheid en het tegengaan van ondermijning door
criminaliteit maken daar ook onderdeel vanuit.
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Programma 2.2. Buitengebied
Doel is het buitengebied vitaal en leefbaar te houden en te voorkomen dat het buitengebied
verpaupert en verrommelt door leegstaand agrarisch vastgoed. De ontwikkeling van het
buitengebied staat in het teken van gezond en veilig wonen: lege stallen hebben een
herbestemming gekregen of zijn opgeruimd en de asbestdaken zijn gesaneerd. Ondermijning
heeft geen voedingsbodem meer, er zijn nieuwe economische dragers. Door in te zetten op
circulaire landbouw wordt de agrarische sector sterker verbonden met de omgeving. Er is ook
inzet op de doorontwikkeling van kringlooplandbouw met oog voor biodiversiteit en behoud
van natuur en landschap.
Pijler 3. Smart Governance
Transformatie van de Achterhoek krijgt gestalte via een efficiënte sturing vanuit een nieuwe
regionale samenwerkingsstructuur. Deze integrale, triple-helix-aansturing is verantwoordelijk
voor de uitvoering en monitoring van de Regio Deal Achterhoek. Bij de monitoring van de
governance wordt aangesloten bij het traject Regio Deal Lab Governance. Doelstelling daarbij
is het realiseren van “werkbare principes”. Ook worden de labsessies benut om te kijken of
aanpassingen wenselijk zijn in wet- en regelgeving (bijv. de WGR).
Ook wordt gestreefd naar het opzetten van een nieuw sturingsmodel voor de
kringlooplandbouw. Dit sturingsmodel moet een krachtige impuls geven aan de transitie naar
natuurinclusieve kringlooplandbouw en de positie van de Achterhoek als koploper versterken.
Voor een effectievere samenwerking over de grens en een betere aansluiting van projecten wordt
de inhoudelijke verbinding van grensoverschrijdende projecten met de nieuwe governance van de
Achterhoek versterkt. In een regionale multilevel governancestructuur met de provincies
Gelderland en Overijssel, de gemeenten van Twente en Achterhoek en de Kreise Münsterland en
het Bezirk Münster wordt uitvoering gegeven aan een werkprogramma rond arbeid, onderwijs,
economie en mobiliteit. Waar mogelijk wordt daarbij het netwerk van Grenzhoppers ingezet. Dit
primair gemeentelijke netwerk zet in op: arbeidsmarkt, ondernemingen, opleidingen, toerisme &
cultuur, sport en gezondheid, mobiliteit en bereikbaarheid.
Voorts liggen er kansen voor een Achterhoeks preventie-akkoord als aansluiting bij het
Nationaal Preventieakkoord van het ministerie van VWS. Dit nationale akkoord is gesloten met
70 verschillende organisaties in Nederland met als doel de gezondheid van Nederlanders te
verbeteren door de aanpak van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Het
Achterhoeks akkoord is specifiek gericht op een zodanige inrichting van de omgeving dat voor
iedere inwoner een gezonde leefstijl vanzelfsprekend is.
Artikel 3 – Inzet en aanpak
Partijen zetten zich per Pijler in om de Regio Deal Achterhoek te realiseren. Elke Pijler en
bijbehorende Programma’s kennen een specifieke aanpak.
Pijler 1. Smart Economy
Programma 1.1. Economie en arbeidsmarkt
Programmalijn 1.1.1. - ‘Slim innoveren’
Met het initiëren van projecten die gericht zijn op slim innoveren worden randvoorwaarden
versterkt die nodig zijn voor een economisch sterke Achterhoek. Door te investeren in
‘maatschappelijke’ innovaties wordt getracht de werkgelegenheid en arbeidsproductiviteit te
vergroten. Daarnaast wordt geïnvesteerd in ‘de collega van de toekomst’ voor het behouden van
ervaren vakmensen en het aantrekken van nieuwe collega’s.
1. Open Innovatiesysteem
Door in te zetten op een open innovatiesysteem ontstaat een nieuwe en bijzondere vorm van
triple-helix samenwerking. Dit sluit naadloos aan bij het reeds bestaande ‘ecosysteem’ in OostNederland. De Regio is een actieve partner bij Boost Smart Industry Oost. Het CIVON1 en
meerdere bedrijven participeren in verschillende fieldlabs. Het CIVON is tevens één van de
regionale fieldlabs en is een actieve deelnemer in het Fieldlab-coördinatorenoverleg van Boost. Bij
de uitvoering van projecten wordt actieve samenwerking gezocht met de fieldlabs. Ook worden
vouchers ingezet bij bedrijven voor het implementeren van smart industry.
1

Centrum voor Innovatieve Vakmanschap Oost Nederland
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2. Kennis en businessclusters
De ontwikkeling van kennis- en businessclusters zorgt voor: kennisdeling, innovaties, uitwisseling
van personeel en daarmee behoud van talent voor de toekomst. Veel ondernemers staan voor
dezelfde uitdagingen bij toekomstige ontwikkelingen en maatschappelijke vraagstukken.
Innovatiehubs, kennis- en businessclusters zijn een passend instrument om deze uitdagingen
gezamenlijk aan te gaan. De kennis- en businessclusters sluiten qua thema’s aan bij de sterktes
van de regio, zoals de maakindustrie en de agrosector. Voor concrete activiteiten en het opstarten
van innovatiehubs en kennis- en businessclusters wordt het bedrijfsleven gevraagd om
ondersteuning bij het ontwikkelen van de clusters en het begeleiden van studenten. Na de
opzetfase moet de bijdrage vanuit het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen voldoende zijn om de
kosten te dekken.
3. Start-ups en scale-ups
Start-ups en zijn ondervertegenwoordigd in het open ‘ecosysteem’ van de Achterhoek. De reeds
aanwezige start-ups zijn niet goed zichtbaar. Dit heeft een nadelig effect op het aantrekken van
nieuwe ‘ hightech’ startups. Om deze witte vlek in het open innovatiesysteem te vullen, zet de
regio in op:
•
vereenvoudiging van mogelijkheden om te starten;
•
vergroting van de zichtbaarheid van startups;
•
verbetering van het vestigingsklimaat voor start-ups en scale-ups.
De fysieke aanwezigheid van deze broedplaatsen draagt bij aan de revitalisering van de regio en
versterkt de economische basis van de regio en directe omgeving. De middelen uit de
regioportefeuille zijn bedoeld als aanjaagsubsidie voor de realisatie van een gezonde structurele
exploitatie binnen de broedplaatsen. Het uitgangspunt is dat de broedplaatsen een sluitende
businesscase hebben en na maximaal drie jaar zelfstandig kunnen functioneren. De ervaring leert
dat vooral de opstartfase moeizaam verloopt. Gerichte investeringen in deze fase zorgen ervoor
dat broedplaatsen zich goed ontwikkelen en startende ondernemingen zich er aan verbinden.
4. Innovatieprojecten bij grown-ups
Om technologische innovatie te stimuleren wordt het MKB-bedrijfsleven in de Achterhoek
ondersteund bij de: digitale transformatie, industriële dienstverlening (servitization), advanced
manufacturing en robotisering. Bedrijven verbeteren zo hun producten en versnellen de
productieprocessen en versterken daarmee hun marktpositie. Producten en proces sluiten dan
beter aan bij behoeftes van de markt en bij maatschappelijke uitdagingen. Dit bevordert de
continuïteit van bedrijven en stimuleert de werkgelegenheid. Het delen van (opgedane) kennis,
open source informatie en living labs kunnen ondernemers inspireren tot een nieuwe aanpak. Deze
aanpak kan een vliegwiel zijn voor andere bedrijven in de regio. Na deze opstartfase moeten de
deelnemende bedrijven zonder ondersteuning hun businessmodel kunnen vormgeven.
Programmalijn 1.1.2. - ‘Slim werken, werven en leren’
1. Stage en afstudeerregio
De Achterhoek wil uitgroeien tot één van de beste stage- en afstudeerregio’s van Nederland. Met
het SmartHub-programma wordt actief ingezet op het aantrekken van studenten. Daarvoor
ontwikkelt de regio een intensieve communicatie- en wervingscampagne om bewustzijn te creëren
bij studenten (in en buiten de regio) over de kansen die de regio biedt voor stages en afstuderen,
met een potentiële baan in het vooruitzicht.
2. Leven lang ontwikkelen
Uitgangspunt hierbij is het creëren van een lerend arbeidsklimaat via om- en bijscholing, training
on the job, lerende netwerken en regulier onderwijs. Daarvoor wordt een fonds voor
talentontwikkeling opgezet. Vouchers worden via dit fonds beschikbaar gesteld voor her- en
omscholing voor kansrijke beroepen in de Achterhoek (MBO+ niveau). Het ‘smart developmentnetwerk’ geeft medewerkers de kans zich verder te ontwikkelen door middel van een stage “bij de
buren”. Door HR-afdelingen kennis te laten uitwisselen, ontstaan lerende netwerken. Voor het
optimaal afstemmen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt een opleidingsinstituut voor
Associate Degree opleidingen opgestart (MBO+ en internationaal erkend diplomaniveau). Deze
opleidingen zijn passend bij de beroepen in de regio en sluiten aan bij de vraag naar goed opgeleid
personeel en worden ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen het MBO in de regio en het
HBO net buiten de regio Achterhoek.
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Waar het de werkzoekende beroepsbevolking betreft, wordt met omscholingsprojecten actief
ingezet op een beter aansluiting op de arbeidsmarkt. Focus op de skills in het voortraject helpt
de mismatch te verkleinen. Hiermee wordt ook de groep zonder startkwalificatie
aangesproken. Er wordt ingezet op een toolkit voor statushouders en het bestrijden van
taalarmoede op de werkvloer. Ook wordt verder gebouwd aan hybride leervormen. De afgelopen
jaren heeft de Achterhoek hiermee vanuit het STERA ervaring opgedaan. Deze manier van leren
heeft aangetoond dat leerlingen beter doorstromen en minder uitvallen.
3. Vitale collega
Speerpunt bij gezondheid van personeel is het inzetten van het door de GGD ontwikkelde digitale
platform ‘NOG fitter en vitaler’. Via dit platform worden werkgevers gestimuleerd om op een
effectieve manier aandacht te geven aan de leefstijl en gezonde werkomgeving van personeel. In
de regio is een adviseur beschikbaar die werkgevers ondersteunt om aan de slag te gaan met de
gezonde leefstijl. Regiobreed worden met campagnes gezondheidsthema’s onder de aandacht
gebracht. De aandacht voor gezonde leefstijl bij werkgevers en werknemers maakt onderdeel uit
van de doelstellingen van een op te stellen regionaal preventieakkoord.
Programma 1.2. Mobiliteit
Programmalijn 1.2.1. - fijnmazige bereikbaarheid
De aanpak bij mobiliteit bestaat uit drie onderdelen:
1. Mobiliteitsplatform:
is een open-source platform waarin meerdere mobiliteitsdiensten samenkomen om aan de
reiziger aangeboden te kunnen worden. Hierbij zijn kennisinstellingen (Saxion, HAN, UT)
betrokken die samenwerken met diverse marktpartijen. Daardoor kent het initiatief een brede
en gedegen aanpak om te komen tot een platform. Het resultaat is open-source, zodat er geen
exclusiviteit wordt gegeven aan een marktpartij om dit op te pakken. Sterker nog,
marktpartijen investeren direct mee in de ontwikkeling van dit platform. Het opschalen van het
huidige Netmobil als mobiliteitsplatform voor de Achterhoek is een unieke kans. Dat staat los
van het feit dat de regio ook al haar mobiliteit wil ontsluiten via de 7 nationale MaaS-apps, die
reeds door IenW zijn uitgevraagd. Betrokken organisaties leveren actief een bijdrage aan de
realisatie van een platform. Ook nadrukkelijk worden inwoners, in de vorm van communities,
hierin meegenomen. Aan de andere kant van dit ‘ecosysteem’ staan de partijen die
reisdiensten leveren als openbaar vervoer, regiotaxi, deelfietsen etc. Bestaande diensten
worden hierop aangesloten, maar is er ook ruimte voor nieuwe diensten. Voor het plannen,
boeken en betalen van reizen worden platformen op elkaar aangesloten. De overheid gaat niet
zelf een Mobiliteitsplatform exploiteren, dat moeten marktpartijen doen. Het doel is in cocreatie meewerken om tot de beste opzet van een MaaS Platform voor rurale gebieden te
komen. Hiervoor is ook een open dataplatform van belang. Het verzamelen van data over het
plannen, boeken en betalen van vervoer geeft de mogelijkheid om (gewenste)
vervoersbewegingen in kaart te brengen en aansluit op de MaaS-pilots en het MaaSecosysteem.
2. Andere Mobiliteit:
betreft alle mobiliteitsdiensten die niet onder de definitie van het openbaar vervoer vallen,
zoals de regiotaxi- en doelgroepenvervoer. Ook vallen hieronder particuliere vervoerdiensten,
zonder regie en subsidie van de overheid (deeltaxi’s, deelfietsen, deelauto’s etc.). Initiatieven
vanuit markt en samenleving genereren regelmatig nieuwe vervoersdiensten. In de praktijk
blijken mobiliteitsexperimenten, voortkomend uit de samenleving en verbonden met buurt of
dorp, het beste perspectief te bieden. De regio wil deze initiatieven actief omarmen en
ondersteunen en daarbij sturen op een sluitende businesscase voor elk initiatief. Veel
initiatieven hebben raakvlak met het bevorderen van de leefbaarheid. Gemeenten zetten hier
nadrukkelijk op in. Ook de provincie is hierin ondersteunend via het provinciale programma
Leefbaarheid. Het uitgangspunt daarbij is ‘samenredzaamheid’, waarbij burgers gezamenlijk
inspanningen verrichten om de kwaliteit van hun leefomgeving te vergroten. Dit kan ook
gelden voor het mobiliteitsdomein. Dit sluit naadloos aan bij de aanpak van het open
mobiliteitsplatform, waarbij vanuit communities wordt samengewerkt.
3. OV & OV-vangnet:
in de Achterhoek is het OV-vangnet gecombineerd met het doelgroepenvervoer (gezamenlijk
door gemeenten uitgevoerd). Dit aanvullend systeem draagt de naam ZOOV. ‘ZOOV Op Maat’
biedt vervoer aan wmo-geïndiceerden en aan reizigers in de Achterhoek die een reis willen
maken waarvoor het openbaar vervoer geen oplossing biedt. De regio wil ZOOV
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doorontwikkelen tot één integraal systeem, waarvan alle vormen van vraagafhankelijk
(openbaar) vervoer deel uitmaken. Dit systeem kan ook een oplossing bieden voor de ‘first &
last mile’ naar het openbaar vervoer. De productontwikkeling van ‘ZOOV Op Maat’ moet
zodanig zijn, dat dit voor de reiziger één herkenbaar regionaal vervoerproduct is, terwijl dit
achter de schermen bestaat uit allerlei vormen van vraagafhankelijk vervoer. Hiervoor is de
volgende aanpak nodig:
•
het realiseren van één betaalsysteem voor het openbaar vervoer in de Achterhoek;
•
één geautomatiseerd systeem voor de aansluiting van ZOOV op andere vervoersvormen;
•
de mogelijkheid creëren voor het plannen, boeken en betalen van ZOOV-ritten vanuit
verschillende systemen op basis van een open (MaaS) koppelvlak;
•
aanbesteding voor de exploitatie aan een IT-bedrijf.
Programma 1.3. Circulaire economie
Programmalijn 1.3.1. - Circulair Achterhoek
1. Circulair ondernemen
Voor het bevorderen van circulair ondernemen wordt een strategie ontwikkeld om te komen tot
nieuwe business- en verdienmodellen. Bedrijvenparken worden getransformeerd tot efficiënt
werkende en zelfvoorzienende ecosystemen. Als eerste worden drie bedrijvenparken in de
gemeenten Berkelland, Doetinchem en Oost Gelre aangepakt. Ook de bouw, bestaande uit
aannemings-, wegen- en installatiebedrijven, draagt bij aan circulaire economie. Door het
vroegtijdig inventariseren van te slopen gebouwen wordt duidelijk hoeveel en welke materialen
voor hergebruik en nieuwbouw voorhanden zijn. Tevens wordt een pilot opgestart voor
wijkgerichte circulaire afvalwaterzuivering (met Waterschap Rijn & IJssel).
Voor de sectoren wonen, beheren en bouwen wordt een ‘3 O’s-Cirkelregio Achterhoek’ opgericht,
met als kapstok de Cirkelstad. Dit concept wordt vanuit de G4 uitgerold naar 30 steden, met als
kenmerk het bouwen van een platform van koplopers en het delen van kennis. Rondom concrete
casussen wordt in de regio een Community of Practice (CoP) opgericht en een ‘verbinder’
aangewezen, die binnen de CoP’s de verbinding legt tussen de maakindustrie, de bouw, de
installatiebranche en ICT. De Cirkelregio faciliteert publieke en private koplopers door: het
bestuurlijke en operationele regionale netwerk te verbinden met het landelijke netwerk, ervaringen
te delen via de Cirkelstad Academie en gezamenlijk op te trekken. De volgende casussen zijn in
beeld:
a.

b.

c.
d.

e.

reststromen en restcapaciteit: in kort tijdbestek inventariseren welke reststromen en
restcapaciteit er op een willekeurig bedrijventerrein ontstaan en de resultaten uitrollen over de
andere bedrijventerreinen via de Sika2 en het project Toekomstbestendig Ondernemen;
bouw- en sloopkalender: via een inventarisatie van de gebouwde omgeving krijgen gemeenten
inzicht in welke gebouwen op termijn gesloopt gaan worden. Hierdoor is er tijdig zicht op
vrijkomende materialen die voor hergebruik in aanmerking komen;
grondstoffenbank: het opzetten van een Regionale Databank met systematiek Madaster om de
vrijkomende materialen regionaal te ontsluiten;
circulaire installatiebranche: bij hergebruik van installatiematerialen moet nagegaan worden
hoe met de dikte van stalen wanden omgegaan kan worden. Nieuw materiaal moet beschikken
over een CE-keur en DOP-verklaring, waarin de leverancier aangeeft dat het materiaal
geschikt is voor de toepassing (eis bouwbesluit). Voor hergebruik is dit waarschijnlijk niet
nodig. De eisen aan hergebruik van leidingmateriaal en het kunnen afgeven van een CE-keur
of alternatief keur op hergebruik van leidingmateriaal, wordt onderzocht.
masterclass Circulaire Inkoop en inschrijving: inzicht geven in de twee kanten van het circulair
inkopen. De masterclass is gericht op gemeentelijke inkoopdeskundigen en
aanbestedingsdeskundigen van bedrijven.

Ondermijning
Het initiatief ‘Ondernemers Alert’ richt zich op het bewust maken van ondernemers over de schade
die zij ondervinden van ondermijnende criminaliteit en de rol die zij kunnen spelen in de aanpak
ervan. Dit komt voort uit de behoefte van ondernemers om in gesprek te gaan over ondermijning.
Ondernemers zijn niet alleen zelf kwetsbaar voor ondermijnende activiteiten Ze weten vaak wat in
de eigen directe omgeving gebeurt en vangen soms signalen op van mogelijke misstanden, maar
doen zelden of nooit melding van de signalen of aangifte. De ‘Ondernemers Alert-bijeenkomsten’
vormen een goed vertrekpunt voor herstel van vertrouwen tussen overheid en bedrijfsleven,
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bijvoorbeeld om te zorgen dat meldingen serieus genomen worden. Ondernemers Alert kent de
volgende aanpak:
1. het creëren van bewustwording over de eigen rol van ondernemers;
2. het vergroten van de meldingsbereidheid;
3. het herstel van wederzijds vertrouwen;
4. het realiseren dan wel versterken van lokale netwerken.
2. Kringlooplandbouw
De beweging rond kringlooplandbouw in de Achterhoek bestaat nu nog uit een veelheid aan losse
initiatieven die zich in de start- of ontwikkelfase bevinden. Door het ontwikkelen van een
samenhangende strategie en aanpak versterken deze initiatieven elkaar. Dit moet ertoe leiden dat
de Achterhoek zich profileert als koploper in kringlooplandbouw. Hiervoor is nodig:
•
minimalisering van het kunstmestgebruik;
•
verbetering kwaliteit van grond- en oppervlaktewater;
•
het verminderen van de carbon footprint;
•
het herstel van biodiversiteit.
Het programma Kringlooplandbouw Achterhoek richt zich op de verdere ontwikkeling, versterking
en vernieuwing van de 4 hoofdpijlers van kringlooplandbouw:
1. De Vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek (VKA) ontwikkelt zich als lerend netwerk van
boeren tot een professionele organisatie die de leemte vult in het huidige kennisnetwerk
tussen beleid en wetenschap enerzijds en de boerenpraktijk anderzijds. VKA richt zich op
kennisdeling, kennisontwikkeling en kennisimplementatie en ontwikkelt nieuwe producten,
instrumenten en diensten ten behoeve van leren en verbeteren van communicatie, monitoring,
analyse en evaluatie. Na bewezen succes in de Achterhoek wil VKA zich verder ontwikkelen tot
een landelijke boerenduurzaamheidsbeweging.
2. De Kunstmestvrije Achterhoek ontwikkelt de Groene Weide Meststof (GWM) als vervanger van
kunstmest. Praktijktesten bij de agrarische bedrijven en toepassing van diverse methoden
voor terugwinning van mineralen uit mest, afvalwater en zuiveringsslib moeten ertoe leiden
dat aan de Europese normen voor kunstmestvervangers wordt voldaan. Naast dierlijke mest
worden ook activiteiten ondernomen om de nutriënten uit rioolwaterzuiveringsinstallaties
(RWZI’s) te upcyclen en terug te voeren in de voedselketen als hoogwaardige meststoffen voor
de landbouw.
3. Coöperatie De Marke ontwikkelt zich door tot het kennis- en innovatiecentrum voor de
kringlooplandbouw en is een onmisbare schakel in het open agro-innovatiesysteem. Er worden
programma’s ontwikkeld voor natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw en
precisielandbouw. De gebouwen worden vernieuwd en bieden leer-werkplekken voor studenten
en onderzoekers. Ook wordt er accommodatie gecreëerd voor leren, ontwikkelen en lanceren
van nieuwe start-ups.
4. De Kenniswerkplaats Achterhoek van het Zone College realiseert een agro mbo+ (klasloos)
leerprogramma in/met de praktijk, dat is afgestemd op de arbeidsmarktbehoefte.
Kringlooplandbouw wordt een rode draad in het te ontwikkelen leerprogramma. Leerkrachten
worden daartoe bekwaamd. Er wordt een innovatiehub De Marke geoperationaliseerd, die
HBO- en WO-studenten gaat verbinden met de innovatievragen en -ambities van de
Achterhoekse agrifoodbedrijven.
De Achterhoek is aangewezen voor een GLB-pilot die VKA en VALA3 in nauwe samenwerking met
het ministerie van LNV gaan uitvoeren. Hierbij wordt een nieuw regionaal netwerksturingsmodel
verkend. Dit nieuwe sturingsmodel moet een krachtige impuls geven aan de transitie naar
kringlooplandbouw en de positie van de Achterhoek als koploper versterken.
Pijler 2. Smart Living
Programma 2.1.Wonen en vastgoed
Programmalijn 2.1.1. - kwaliteitsverbetering bestaande woningvoorraad
In de uitvoeringsstrategie zijn voor de periode tot 2022 de volgende elementen opgenomen:
1. Bewustwording en advisering rond kwaliteitsverbetering particuliere woningvoorraad
3
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•

•

•
•

•
•

•
•

Uitvoeren van een bewustwordingscampagne, waarbij minimaal de helft van de Achterhoekse
woningeigenaren wordt geïnformeerd over waardebehoud, verduurzaming, comfortverbetering
en het levensloopbestendig maken van de woning en worden geïnspireerd, gemotiveerd en
(financieel) ondersteund om ook daadwerkelijk stappen te zetten. Belangrijke onderdelen
hierbij zijn ervaren en ontzorgen.
Realisatie van een belevingscentrum, waarin eigenaren van gebouwen een reëel beeld en
gevoel krijgen bij de maatregelen die kunnen bijdragen aan een energieneutraal en circulair
bebouwde omgeving. Het belevingscentrum ondersteunt ook de kennisverrijking van
bouwprofessionals.
Het verder ontwikkelen van een beleefhuis, zodat bewoners kunnen ervaren wat
zorgtechnologie voor hen kan betekenen.
Samen met het energieloket een informatie- en adviespunt verder ontwikkelen, waar inwoners
terecht kunnen met vragen over het levensloopbestendig houden van het huis en mogelijk ook
starters geïnformeerd kunnen worden (verbreden energieloket).
Een integrale ontzorgaanpak op maat voor alle Achterhoekse woningeigenaren.
Het vergroten van de rol van de makelaar als spil in dit proces. De partners ontwikkelen een
gezamenlijk proces, dat de makelaar in staat stelt om met de potentiële woningkoper een
“woning van de toekomst” uit te zoeken, te financieren en te realiseren.
Stimuleren van asbestverwijdering door een ontzorgaanpak (‘asbesttrein’ voor particulieren).
Verbreding van het huidige energieloket, door o.a. het inzetten van nieuwe technieken voor
digitale woninginspectie. Een 3D-model maakt het mogelijk dat verschillende specialisten hun
input geven en dat er onderlinge afstemming plaats vindt.

2. Ontwikkelen van nieuwe financieringsvormen
•
Uitbreiden van de (financiële) mogelijkheden om specifieke doelgroepen ondersteuning te
bieden bij het aanpassen van de woning, zoals een woonlasten-neutrale gebouwgebonden
financieringsvorm (GGF) als aanvulling op de bestaande financiële arrangementen.
•
Afspraken met (regionale) uitvoerders die niet alleen de benodigde maatregelen kunnen
uitvoeren, maar ook hiervoor een EnergiePrestatieGarantie willen afgeven om de
woonlastenneutraliteit te kunnen garanderen.
•
Uitvoeren gebiedsgerichte aanpakken in elke gemeente, o.a. in wijken met gemengd bezit
(sociale huur en particulier).
3. Smart innoveren in technieken voor kwaliteitsverbetering
•
Ontwikkelen van de Achterhoekse kennisinfrastructuur voor de kennisdeling tussen gemeenten
en andere betrokken partijen (corporaties, bouwpartijen, onderwijs etc.), die fungeert als basis
voor gezamenlijke innovatie.
•
Ontwikkelen aanpak voor ‘woningverduurzaming in 1 dag’.
•
Ondernemers die zorgtechnologie ontwikkelen en op de markt zetten, ondersteunen bij het
opzetten van proeftuinen. Hierdoor ontstaan er plekken waar burgers en zorgverleners
technieken kunnen zien, oefenen en gebruiken in de context van ontmoeting en leren.
Ondernemers leren op welke punten hun ontwikkelde zorgtechnologie verbeterd kan worden
om de gebruiker te ondersteunen en te ontlasten. Vanuit de proeftuinen wordt technologie
beschikbaar gesteld aan kwetsbare, zieke burgers. Bovendien geven de proeftuinen de
mogelijkheid om nieuwe digitale gereedschappen te ontwikkelen. Dit resulteert in het
verbinden en ontsluiten van kennis en ervaringen bij gebruikers, (zorg)professionals,
bouwpartijen en leveranciers. Vanuit de proeftuinen worden er leerwerkplekken opgezet
samen met onderwijs, zorg, leveranciers en burgers, met nauwe aansluiting op de al
bestaande wijkleercentra voor zorg en welzijn.
Programma 2.1. Wonen en vastgoed
Programmalijn 2.1.2. - passende nieuwe woningen
De aanpak van deze programmalijn is als volgt:
•
het vaststellen van regionale kwaliteitscriteria voor bouwplannen voor nieuwe woningen.
Deze criteria gaan over het aantoonbaar maken van de woningbehoefte. Daarnaast gaat
het om criteria op het gebied van duurzaamheid en levensloopbestendigheid;
•
het verbeteren van de monitoring waardoor kan worden meebewogen met de
demografische en economische ontwikkelingen;
•
het instellen van een aanjaagteam ‘Pilots passende nieuwe woningen’, dat vernieuwende
woonconcepten realiseert, die bijdragen aan de behoefte van doelgroepen die het moeilijk
hebben op de woningmarkt (onder meer spoedzoekers). Dit aanjaagteam is een
samenwerking van de 3 ‘O’s en wordt ingesteld voor drie jaar. Daarna moet de markt het
voortzetten.
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De aanpak sluit mede aan bij de Stimuleringsaanpak Flexwonen van het Rijk. Met deze aanpak
wordt de totstandkoming van meer tijdelijke en flexibele woningen op korte termijn
bevorderd. Flexwonen biedt dus een oplossing voor mensen die snel huisvesting nodig hebben,
maar daar niet jaren op kunnen wachten (de spoedzoekers4). Met flexwonen wordt gedoeld op
verschillende soorten tijdelijke woonoplossingen. Kenmerkend is het tijdelijke karakter van
tenminste één van de volgende aspecten: de woning zelf, de bewoning of de locatie waarop
een woning wordt geplaatst.
Bij de aanpak van het flexwonen is de regionale bouwopgave leidend. Juist ook in
krimpgebieden kan flexwonen een oplossing bieden voor tijdelijke pieken in de woonbehoefte
of voor een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod. Uiteindelijk moet de aanpak leiden
tot concrete afspraken op regionaal niveau. Voor de Achterhoek zullen de afspraken landen in
(de verdere uitwerking van) deze Regio Deal Achterhoek. Onderdelen van de aanpak zijn: het
wegnemen van financiële obstakels en het verruimen van de mogelijkheden voor langere
exploitatieperioden. Het Rijk zal op korte termijn samen met de provincie Gelderland starten
met het uitwerken van een gebiedsgerichte versnellingsaanpak ‘flexwonen’ waarmee de
totstandkoming van nieuwe projecten zal worden gestimuleerd.
Programma 2.1. Wonen en vastgoed
Programmalijn 2.1.3. - transformeren en slopen van (leegstaand) vastgoed, inclusief
kernwinkelgebieden.
Er is gekozen voor een stevige versnellingsaanpak. Daarvoor wordt een taskforce Leegstand in
het leven geroepen. Deze zal in 2019-2020 worden aangewezen en georganiseerd. Deze
taskforce ‘Leegstand’ gaat het volgende doen:
a. het doorontwikkelen en beheren van een regionale leegstandsmonitor om op regionale
schaal betrouwbaar en actueel inzicht te hebben in de huidige stand van zaken en de te
verwachten omvang van de regionale opgave. Voor het opzetten van een heldere
registratie en eenduidige leegstandsmonitoring wordt onder meer gekeken hoe de
gemeente Doetinchem een eigen inventarisatiesysteem heeft opgezet. Ook kwalitatieve
aspecten worden meegenomen: waar heeft leegstand een negatieve impact op
leefbaarheid, imago, veiligheid en waar is het effect van leegstand veel kleiner? Tevens
worden de demografische en economische ontwikkelingen (commerciële functies)
regionaal in beeld gebracht plus de gevolgen hiervan voor toekomstige leegstand.
b.

het ontwikkelen van een regionaal afwegingskader: op basis van maatschappelijke,
cultuurhistorische en bouwtechnische waarden besluiten welk vastgoed voor transformatie
in aanmerking komt. Per gemeente worden de programmatische kansen aangegeven. De
gemeente kan zo met andere vastgoedeigenaren anticiperen op toekomstige ontwikkelingen
en een groter deel van de voorraad kan worden meegenomen in de keuzes omtrent sloop of
(tijdelijke) herbestemming. Keuzes die mede bepalend zijn voor het al dan niet financieel
ondersteunen van concrete projecten. Investeringen van verschillende partijen, schalen en
tijdstippen worden zo in samenhang gebracht, waardoor gebiedsgerichte effecten optreden.
Uiteindelijk kan een gedeelte duurzaam worden her-bestemd. Er wordt breed ingezet op
behoud van de waardevolle gebouwen en gebieden “met een verhaal”. Een gedeelte kan
wellicht nog tijdelijk herbestemd worden om te experimenteren met (tijdelijke) nieuwe
functie en ruimteconcepten. Uiteindelijk moet ook een gedeelte worden gesloopt, vanwege
het te grote aanbod en te weinig vraag. Hierdoor worden ‘rotte kiezen’ weggehaald en
nieuwe ruimtelijke kwaliteiten toegevoegd of ingezet voor klimaat-adaptieve maatregelen.
Door de sloopopgave in de tijd uit te zetten, weet men beter wanneer welke gebouwen
vrijkomen en welke materialen daaruit komen (sloopwaarde aan een gebouw geven).

c.

het ontwikkelen van een regionale strategie voor de aanpak van leegstand. Hierbij gaat
het zowel om slopen als slim transformeren. Er wordt ook gekeken naar goede
voorbeelden in andere regio’s. De groeiende omvang van de leegstand en het ontbreken
van vraag(druk) maken het noodzakelijk om het vraagstuk op een planmatige manier aan
te pakken. Het verkopen c.q. herbestemmen (incl. sloop) van vastgoed levert een beter
financieel en maatschappelijk rendement op als dat gebeurt tegen de achtergrond van een
regionale visie en aanpak op herontwikkeling. Aanbod van alle vastgoed in de regio wordt

4

Naar schatting van Platform 31 is ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking spoedzoeker. Uit
berekeningen van het Expertisecentrum Flexwonen blijkt dat in Nederland bij zo’n 1.500.000 kleine
huishoudens vraag is naar tijdelijke huisvesting.
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erbij betrokken en verbonden met andere beleidsdoelen en ambities van gemeenten en
regio. Een gemeente overstijgende focus is daarbij een vereiste. Gemeenten werken
samen in een overkoepelend netwerk en stemmen hun inzet op elkaar af.
d.

e.

het ontwikkelen van aanvullende ondersteunende (financiële) instrumenten, waaronder
onderzoek naar mogelijkheden voor de opzet van een transformatiefonds gericht op het
financieren van de transitie en sloop van woningen of vastgoed en hier uitvoering aan
geven. Bij het toewerken naar een regionale aanpak van de leegstandsopgave hoort ook
een ontwikkeling van nieuwe strategieën en instrumenten om in financiële zin regionaal
de (toekomstige) transitie en sloop van woningen en vastgoed te kunnen faciliteren. In de
eerste termijn wordt hiermee begonnen om duidelijk te krijgen wat nodig is om een
regionaal transformatiefonds operationeel te laten zijn.
het verder werken aan gebiedsgerichte opgaven en ervaringen opdoen in het aanjagen en
faciliteren van transformatieprocessen. Dit is nodig om het anticiperend, samenwerkend en
uitvoerend vermogen van publieke en private partijen te vergroten. Zo’n benadering is bij
uitstek geschikt om ook anderen in het proces mee te nemen. Zonder de verantwoordelijkheid
voor het vastgoed weg te halen bij de eigenaren, vraagt het faciliteren en aanjagen van
transformatieprocessen om inzet vanuit de overheid. Die inzet moet zorgen voor een vliegwiel
van directe en indirecte andere investeringen. Het initiëren en aanpakken van projecten vergt
veel voorbereidingstijd. De ervaringen met de gebiedsgerichte aanpak van de leegstand in
andere gemeenten toont aan dat het zetten van een eerste stap door de overheid cruciaal is
voor het op gang krijgen van andere partijen. Er wordt (verder) uitvoering gegeven aan de
herontwikkeling en transformatie van gebieden in de dorpen en steden in de Achterhoek
waar veel structurele leegstand is. Het accent ligt met name op de kwaliteit van de centra.
Het betreft het versterken van de kernwinkelgebieden, een gerichte vermindering van
detailhandel in aanloopstraten en het groeiend probleem van leegstaand maatschappelijk
vastgoed, zoals kerken in de stads- en dorpscentra. De impact van structurele leegstand op de
vitaliteit en leefbaarheid in de kernen is hier vaak het grootst. Hiermee wordt tevens uitvoering
gegeven aan de Retail Deal voor het vitaal houden en toekomstbestendig maken van
winkelharten in de stads- en dorpscentra. De gemeenten in de Achterhoek hebben een
Regionaal Afsprakenkader Detailhandel met elkaar afgesloten en stelden inmiddels diverse
lokale visies, uitvoeringsagenda’s en regelingen voor de centra vast.

De komende 3 jaar wordt gestreefd naar het ontwikkelen en uitvoeren van 7 goede
voorbeelden. Hiervoor is er proces- en aanjaaggeld nodig voor:
a. procesondersteuning en (externe) procesbegeleiding bij gemeenten;
b. procesondersteuning om regionaal leren en samenwerken verder op gang te brengen;
c. gebiedsgerichte aanpak van delen in stads- en dorpscentra waar veel structurele leegstand
is, zo mogelijk in combinatie met (tijdelijke/flexibele) herbestemming, transformaties,
verplaatsing en/of sloop en herinrichting, vergroening en aanpak van de openbare ruimte
en maatregelen op het gebied van o.a. klimaatadaptatie en circulariteit;
d. (regel)ruimte voor creativiteit, zoals bij het op de markt brengen van gebouwen en
gebieden met een verhaal, en het bieden van kansen voor innovatieve ideeën en
concepten, dit met het oog op regels omtrent bouwbesluit, monumentenbeleid,
woningafspraken, ruimtelijke- en stedenbouwkundige structuren, fiscale regime, etc.
Net als bij de programmalijn ‘Passende nieuwe woningen’, sluit de aanpak bij de
programmalijn ‘Transformeren en slopen van (leegstaand) vastgoed’ aan bij de
stimuleringsaanpak Flexwonen. Nieuwe tijdelijke woonconcepten kunnen ook ontstaan door de
transformatie van leegstaand vastgoed, zoals leegstaande kantoor- of winkelgebouwen.
De drie Programmalijnen wonen en vastgoed dienen als input voor het expertisetraject
‘woningmarkt in krimpregio’s’ van het ministerie van BZK. Dit traject heeft als doel om de
kennis en ervaringen over de woningmarkt- en ruimtelijke opgaven in krimpgebieden op korte
en lange termijn in kaart te brengen en een toekomstbeeld voor de woningmarkt in de
krimpregio’s te vormen. Daarbij wordt verkend welke belemmeringen en praktische
oplossingen er zijn om overschotten in de woningvoorraad aan te pakken.
Programma 2.2. Buitengebied
Programmalijn 2.2.1. – Vitaal buitengebied
1. Vrijkomende Agrarische Bebouwing/bestemmingen (VAB’s)

13

Om verpaupering en verrommeling van het buitengebied tegen te gaan, wordt ingezet op het
voorkomen van leegstaand in het buitengebied. Er wordt een strategie ontwikkeld voor andere
agrarische activiteiten, nieuwe bestemmingen en deels ook voor de sloop van afgeschreven
stallen. Om dit efficiënt en effectief aan te pakken is er zicht nodig op de omvang en aard van
de problematiek. Op regionaal niveau ontbreken hierover actuele cijfers. Daarom wordt er een
gebiedsanalyse Achterhoek opgesteld, als fundament voor een visie en strategie voor het
buitengebied.
Transformatie en sloop van leegstaande gebouwen in het buitengebied: erfeigenaren in het
landelijk gebied worden in staat gesteld en gestimuleerd hun erf in één keer structureel te
verduurzamen en te verbeteren. Alle erven worden toekomstbestendig gemaakt, zodat de kwaliteit
van het landelijk gebied, de natuur, landbouw en woningmarkt aantrekkelijk blijven. Voor
erfeigenaren is het complex om zelf alle benodigde kennis te verzamelen en te combineren om
daarmee tot een integraal ontwikkelingsplan voor het erf te komen. Het risico is dat keuzes voor
het erf te gefragmenteerd gemaakt worden, evenals de bijbehorende investeringen. Particuliere en
bedrijfsmatige erfeigenaren staan voor ingrijpende ontwikkelingen en bijbehorende keuzes en
investeringen, die juist om een meer integrale afweging vragen. Verduurzaming en hoe om te
gaan met vrijkomende bebouwing zijn hier voorbeelden van.
Een erfcoach helpt de eigenaar bij het maken van een stappenplan op weg naar een
toekomstgericht erf. De stoppersregeling en de regeling ‘sanering varkenshouderij’ brengen
keuzes en investeringen versneld op gang. Een erfcoach kan de eigenaar ook op weg helpen naar
verduurzaming van de gebouwen en opwekking van duurzame energie. De Regionale
Energiestrategie Achterhoek geeft de ruimte aan die aangemerkt is voor duurzame
energieopwekking. Erfcoaches kunnen ook ongewenste zaken, als ondermijning door criminaliteit,
signaleren en zorgen dat er actie ondernomen wordt. Uitvoering van het stappenplan en
individuele en buurtgerichte aanpakken zijn onderdeel van de integrale aanpak.
Nieuwe verdienmodellen: om boeren in de gelegenheid te stellen hun erf vitaal te houden en om
goed te kunnen blijven leven in het buitengebied, zijn alternatieve verdienmodellen binnen of
buiten de agrarische sector van belang. De klimaatdoelstelling, kansen voor kringlooplandbouw
en biodiversiteit krijgen hierbij aandacht. Er zal in kaart worden gebracht welke
verdienmodellen er zijn of ontwikkeld kunnen worden, zodat boeren in staat gesteld worden
om (financieel) hun erf op orde te krijgen. In beeld zijn: het realiseren van een biogasnetwerk
Achterhoek, Voedselpark Achterhoek en extensieve vormen van veehouderij.
2. Ondermijning door criminaliteit
Deze aanpak bestaat concreet uit:
•
het opstellen van een integrale gebiedsscan (de “foto” van de regio); het opstellen van een
integrale foto kost analysecapaciteit, coördinatiekracht en uitvoeringskracht. Er wordt een
“foto” gemaakt van het buitengebied en van de bedrijventerreinen;
•
het vergroten van de weerbaarheid en bewustwording: het opstarten van het proces Keurmerk
Veilig Buitengebied. Het Keurmerk Veilig Buitengebied bundelt krachten van gemeenten,
ondernemers en deskundigen in de strijd tegen ondermijning. Doel is om het buitengebied
veilig te houden en waar nodig veiliger te maken5;
•
het organiseren van weerbaarheidstrainingen voor handhavers en toezichthouders;
•
het organiseren van Ondernemers Alert-bijeenkomsten met als doelstelling bewustwording,
vergroten meldingsbereidheid, herstel van wederzijds vertrouwen (publiek-privaat) en het
realiseren dan wel het versterken van lokale netwerken.
Om in de regio Achterhoek de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit met meer succes te
voorkomen en bestrijden moet worden geïnvesteerd in het ontwikkelen van een integrale ‘foto’ van
de regio. Het betreft een verdere verdieping van het probleem, waarbij je informatie van diverse
publieke, private en maatschappelijke organisaties bijeenbrengt en analyseert. Door de (lokale)
problematiek in kaart te brengen kunnen binnen een integrale aanpak passende maatregelen
worden genomen, gericht op het terugdringen van ondermijnende criminaliteit. De Regio

5

Recente cijfers tonen aan dat circa 15% van de agrariërs in het buitengebied wordt benaderd door
criminelen: bevolking in het buitengebied krimpt, veel boeren en agrariërs hebben moeite financieel het hoofd
boven water te houden, leegstaande schuren zijn een gewild object voor hennepteelt of xtc-labs, dumping van
drugsafval, minder toezicht door gebrek aan mankracht.
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Achterhoek zou hierin een voortrekkersrol kunnen vervullen (voor Oost-NL en NL).
Preventie: het kenmerk van preventie is dat, anders dan bij de strafrechtelijke interventies, wordt
ingegrepen voordat er een delict is gepleegd. Men ontneemt de gelegenheid om criminaliteit te
plegen. De aanpak van ondermijning is een maatschappelijk vraagstuk. Dat vraagt om
maatschappelijke bewustwording en steun. Maatschappelijke coalities tussen overheid, burgers,
private en maatschappelijke organisaties zijn cruciaal om het voortbestaan en succes van de
criminele wereld te bestrijden.
Repressie: preventie en repressie versterken elkaar, ze zijn beide nodig. De strategie van
repressie bemoeilijkt criminele activiteiten, maar is zonder preventie een kwestie van dweilen met
de kraan open. Een strategie gericht op het mobiliseren van maatschappelijke coalities is niet
effectief, als men niet tegelijkertijd de criminelen aanpakt.
Bestuur: ondermijning is voornamelijk een lokaal fenomeen, wat vraagt om een lokale aanpak.
Juist de gemeenten weten goed waar mogelijk sprake is van ondermijning op hun eigen
grondgebied. Deze informatie krijgt zij van bewoners, maar veelal ook van wijkagenten,
wijkteams, gemeentelijke toezichthouders, BOA’s en ondernemers. De gemeente heeft
mogelijkheden om barrières op te werpen waarmee kan worden voorkomen dat criminele
organisaties of personen misbruik maken van legale structuren of zich weten te vestigen. De
gemeente is tevens de spil in het lokale web van organisaties, inwoners, ondernemers,
verenigingen. Juist in die lokale werelden moeten de mogelijkheden worden gezocht hoe de
ondermijnende criminaliteit aangepakt kan en moet worden.
Internationaal: uit de ondermijningsbeelden in de Achterhoek wordt de grensligging met Duitsland
gesignaleerd als gelegenheid voor ondermijnende criminaliteit. In de gemeenten Winterswijk en
Oost Gelre bestaat de behoefte om samen met de Duitse buurgemeenten en de “Grenzhoppers”
ondermijning aan te pakken op een pragmatische en laagdrempelige manier. Qua volgordelijkheid
van de aanpak wordt de aandacht eerst gericht op “de integrale foto”, alvorens vanuit deze foto de
internationale problematiek op te pakken. Samenwerkingsvormen, zoals die reeds geëffectueerd is
tussen Enschede en Gronau fungeren als “good practice”.
Aanvullende inzet
Partijen zijn zich bewust dat het een forse opgave is om in de Achterhoek een aantrekkelijke
woonomgeving te behouden en dat dat stevige inspanningen vraagt om onder andere een passend
woningaanbod te creëren, leegstand te bestrijden en ondermijnende criminaliteit tegen te gaan.
De opgave is mogelijk groter dan zich nu laat aanzien en de genoemde uitwerking van strategieën
en instrumenten zal bijdragen aan het vergroten van het inzicht in de omvang van de opgave en
de benodigde inzet om die opgave te realiseren. Gedurende de looptijd van de Regio Deal
Achterhoek zullen Partijen daarom regelmatig met elkaar bezien of de voorgenomen inzet in de
pijler “Smart Living” nog in verhouding staat tot de omvang van de opgave en deze zo nodig
herzien.
Pijler 3. Smart Governance
1. (Monitoring) Governance
Voor de monitoring van de governance wordt aangesloten bij het traject Regio Deal Lab
Governance. De nieuwe governancestructuur wordt ingebracht in de labsessies, zodat
ervaringen met andere regio’s worden gedeeld.
Een 2e onderdeel is het opzetten van een nieuw sturingsmodel voor de kringlooplandbouw.
Binnen de GLB-pilot6 wordt een nieuw regionaal netwerksturingsmodel verkend. De ambitie is dat
dit nieuwe sturingsmodel een krachtige impuls geeft aan de transitie naar natuurinclusieve
kringlooplandbouw, zoals beoogd met dit programma en dat het daarmee de positie van de
Achterhoek als koploper versterkt. De GLB-pilot sluit nauw aan bij twee kerngedachten in de visie
van het ministerie van LNV: meer regionale krachtenbundeling & coördinatie en sturing op het
stapelen van beloningen.
Als 3e onderdeel liggen er kansen om te komen tot een Achterhoeks preventieakkoord. Er zijn
al afspraken gemaakt over vernieuwing van het regionale sportakkoord. In nauwe aansluiting
hierop wordt gewerkt aan een regionaal Preventieakkoord. Dit akkoord laat zien dat alle partijen
6

VKA en VALA voren dit uit in nauwe samenwerking met het ministerie van LNV
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in de regio een gedeelde opgave hebben en gedeelde kansen zien om de omgeving zo in te richten
dat voor iedere inwoner een gezonde leefstijl vanzelfsprekend is. De governance binnen de
Achterhoek biedt volop kansen om elkaar aan te spreken op elkaars verantwoordelijkheden en
samen de schouders er onder te zetten bij het behalen van resultaten.
2. Grensoverschrijdende samenwerking
De uitvoering van het in december 2018 vastgestelde werkprogramma OostNederland/Münsterland staat centraal in de realisering van de grensoverschrijdende ambities
van de Achterhoek. Dit werkprogramma brengt gemeentelijke, regionale en provinciale
ambities in de grensoverschrijdende samenwerking samen. Het grensoverschrijdende
samenwerkingsverband Euregio is daarbij een belangrijke partner.
Voor de grensoverschrijdende samenwerking bestaat er sinds 2016 een vrijwillig
samenwerkingsverband van Nederlandse en Duitse gemeenten, bedrijven en sociaal-culturele
organisaties. Er is een netwerk van circa 250 deelnemers (Grenzhoppers). Dit is een
grensoverschrijdend platform voor kennisdeling en faciliteren en is daarnaast verantwoordelijk
voor de uitvoering van uiteenlopende grensoverschrijdende projecten en activiteiten. Het netwerk
is verbonden met de Euregio. De inzet is om de inhoudelijke verbinding met de nieuwe
Governance (Achterhoek Board en Achterhoek Thematafels) te versterken om zo
grensoverschrijdende projecten nog beter op elkaar te laten aansluiten en het netwerk van de
Grenzhoppers effectief in te zetten. Het huidige Interreg-programma Duitsland-Nederland
(Interreg Va) en in de komende jaren het programma Interreg VIa zal ingezet worden om de
grensoverschrijdende ambities te realiseren. De inzet van dit instrument is noodzakelijk, omdat er
aan Duitse zijde geen andere fondsen voor grensoverschrijdende samenwerking beschikbaar zijn.
3. Monitoring regionale ontwikkeling
Het ontbreekt in de Achterhoek aan een goede monitor, waardoor het lastig is om de stand
van de regio (de brede welvaart) goed in beeld te brengen. Veel data is vanuit eerder
uitgevoerde projecten beschikbaar, maar wordt niet goed ontsloten of geduid. De Achterhoek
wil toe naar meer ‘open source’ data, zodat slimmer en sneller kan worden ingespeeld op
ontwikkelingen. De Regio Deal Achterhoek onderstreept de behoefte aan het opzetten van een
goede monitor. Vanuit de gemeentelijke overheden wordt door 10 gemeenten7 samen met het
CBS een regionaal datacentrum ingericht. Bij het opzetten van de monitoring van de
Achterhoek wordt hier de verbinding mee gelegd. Begin 2019 is de Achterhoek al gestart met
een inwonerpanel “Achterhoek spreekt”.
Artikel 4 – Beoogde resultaten
Partijen beogen met de Regio Deal Achterhoek de volgende resultaten te behalen met de in de drie
Pijlers onderscheiden Programma’s:
Pijler 1. Smart Economy
Programma 1.1. Economie en arbeidsmarkt
Programmalijn 1.1.1. - slim innoveren
•
het creëren van een open innovatiesysteem, waarin ondernemers, overheden en
onderwijsinstellingen samenwerken en de bedrijvigheid stimuleren en ondersteunen, zodat
de regio Achterhoek innovatief, creatief en concurrerend blijft. Het open innovatiesysteem is
het ecosysteem waarin ‘slimme innovatie’ plaatsvindt en is een omgeving die samenwerking
stimuleert. Dit is niet een fysieke entiteit. Initiatieven die bijdragen aan het open
innovatiesysteem worden ondersteund. Het betreft projecten die bijdragen aan het
versnellen van innovaties. Ze worden beoordeeld op de plek die ze innemen in het open
innovatiesysteem en of ze voldoen aan de uitgangspunten van dit systeem, zoals het delen
van informatie en innovatieve producten. Bij de uitvoering van projecten wordt actieve
samenwerking gezocht met de regionale fieldlabs. Om slimmer te produceren wordt het
MKB gestimuleerd om verder te digitaliseren.
•
het creëren, stimuleren, ontwikkelen en ondersteunen van tenminste 10 innovatiehubs,
kennis en/of businessclusters.
•
het vereenvoudigen van de mogelijkheden voor het starten van een bedrijf, het vergroten van
de zichtbaarheid van startups en het verbeteren van het vestigingsklimaat voor start-ups en
scale-ups. Dit gebeurt door middel van het ontwikkelen en stimuleren van broedplaatsen en
7

naast de 7 regiogemeenten ook Montferland, Lochem en Doesburg
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•

incubators en het uitbrengen van vouchers. De regio wil minimaal 4 broedplaatsen realiseren
die binnen maximaal 3 jaar zelfstandig kunnen blijven voortbestaan. Ook wil de regio minimaal
25 start-ups laten beginnen. Deze fysieke plekken stralen energie en elan uit, wat een
aanzuigende werking heeft en een stimulerende rol voor andere ‘potentiële’ ondernemers.
het stimuleren van innovatieprojecten binnen gevestigde (grown-ups) bedrijven die leiden tot
een innovatievere, schonere en duurzame (werk) omgeving. Ook gaat de aandacht uit naar
het stimuleren van technologische innovatie die een tekort aan gekwalificeerd personeel
ondervangt en/of baanbrekend is. Nieuwe projecten zijn slim, schoon en sociaal (sociale
innovaties). Hiervoor worden tot 2022 minimaal twee projecten gestart.

Programmalijn 1.1.2. - slim werken, leren en innoveren
• via het SmartHub netwerk worden 500 jongeren uitgenodigd om in de Achterhoek stage te
lopen of om er af te studeren. 10.000 jongeren zijn in 2022 via sociale media aangesloten bij
het SmartHub netwerk en minimaal 200 ondernemers/organisaties zijn verbonden aan
SmartHub. Alle genoemde initiatieven verkrijgen via sociale media naamsbekendheid bij de
relevante hbo- en wo-studierichtingen in Nederland en het buitenland (docenten en
studenten). Monitoring van de projecten laat zien wat de kwantitatieve bijdrage is aan deze
doelstelling.
• huidige (beroeps)bevolking beschikbaar maken en/of behouden voor kansrijke beroepen
(techniek, zorg) in de regio. Het gaat om een leven lang ontwikkelen, zowel formeel als
informeel. Inzet op twee doelgroepen: werkende en niet-werkende beroepsbevolking:
Individuen: de komende vier jaar worden middels 1200 vouchers opleidingstrajecten
beschikbaar gesteld voor kandidaten die zich om- of bij- willen scholen naar kansrijke
beroepen voor de regio Achterhoek tot MBO+ niveau. Vouchers zijn beschikbaar voor
kandidaten die niet reeds in aanmerking komen voor bestaande vormen van financiering
rondom scholing. Ook wordt aangesloten bij het plan ‘Perspectief op Werk’ en de daarbij
behorende Doe Agenda, met in de Achterhoek de doelstelling om 300 matches in 3 jaar te
maken vanuit de inclusieve doelgroep binnen 4 kansrijke sectoren. Daarnaast worden 30
tot 40 Achterhoekse organisaties en ondernemers ingezet op: lerende netwerken,
uitwisseling-, snuffelstages en jobcrafting. Tot 2022 zullen circa 90 kandidaten zich zo
ontwikkelen binnen hun branche. Met het opzetten van de Associate Degree opleiding
wordt beoogd om in 3 jaar tijd ten minste van 30 studenten te groeien naar 120 studenten
in 2022.
Ondernemers/organisaties zullen medewerkers blijven trainen en scholen zodat ze in de
organisatie of erbuiten inzetbaar blijven nu en in de toekomst. Via een netwerk van
partners in de Achterhoek zullen in 2019 30 organisaties zich hier gezamenlijk voor
inzetten. Gestreefd wordt naar groei van ongeveer 60 organisaties in 2020.
Kennisinstellingen: De kennisinstellingen in de regio Achterhoek werken nauw samen met
het ‘afnemend’ veld om leerlingen en studenten te trainen in de ontwikkeling van de
noodzakelijke skills die nodig zijn om in een snel veranderende arbeidsmarkt te kunnen
schakelen naar wat er van hen verwacht wordt. Hierdoor zijn zij in staat om snel te
schakelen bij de herijking van curricula.
Overheid: vanuit onder andere het Leerwerkloket, in samenwerking met WSP (werkgevers
servicepunt), wordt ingezet op voorlichting en het ontwikkelen van een
communicatiestrategie. Hiermee wordt de noodzaak om blijvend te ontwikkelen en continu
te leren om inzetbaar te kunnen blijven, bewust gemaakt. Ook worden faciliteiten aan
individuen geboden om geschoold te worden. Het is mede de taak van de overheid om
deze individuen over deze mogelijkheden te informeren.
Bevorderen van het gezond en vitaal ouder worden van de huidige- en toekomstige
beroepsbevolking. Dit leidt uiteindelijk ook tot reductie van de zorgvraag. Werkgevers
worden ondersteund via het digitale platform “Nog fitter en vitaler” om aandacht te
hebben voor een gezonde leefstijl op de werkvloer. Het streven is een reductie van 0,5 %
in 2022 van het ziekteverzuim t.o.v. 2018 in de Achterhoek. In 2022 zijn er minimaal 50
werkgevers aangesloten bij het project “Nog fitter en vitaler”, waaronder 7 van de 10
grootste werkgevers in de Achterhoek. De monitor duurzame inzetbaarheid toont op
inzetbaarheid door verzuim een positieve trend bij het terugdringen van verzuim.
Het uitbouwen van hybride leren in de Achterhoek. Jongeren kiezen dan namelijk meer
voor een vervolgopleiding in de richting waarin ze gestart zijn, er is minder schooluitval en
ze doen direct ervaring op in de praktijk. Medewerkers van organisaties ervaren hierdoor
een nieuwe dimensie in hun baan. In 2022 is er naast het STERA-project (Smart Technical
Education Regio Achterhoek) Techniek ten minste één nieuwe richting van hybride
onderwijs in de regio, bijvoorbeeld een opleiding voor “groen”.
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Programma 1.2. Mobiliteit
Vanuit het hoofddoel “mobiliteit voor iedereen” worden de volgende resultaten voor het
programma mobiliteit bereikt:
•
minimaal één marktpartij exploiteert het open-source MaaS Platform;
•
binnen het platform zijn meerdere reisopties beschikbaar voor iedere inwoner in de
Achterhoek en andere gebruikers van MaaS platformen;
•
de klanttevredenheid van MaaS in de Achterhoek is minimaal een 7,8;
•
80% van de ritdata van de mobiliteitsdiensten die is gekoppeld aan het mobiliteitsplatform
is beschikbaar voor beleidssturing;
•
inzicht in de kansen voor een fijnmazige bereikbaarheid en MaaS voor en over de grens op
te pakken;
•
een regionaal Dataplatform voor het maken van beleid;
•
vanuit het subdoel “duurzaamheid” is: er een dekkende laadinfrastructuur in de
Achterhoek op minimaal 10 belangrijke punten en/of voorzieningen, 80% van de
deelconcepten is elektrisch en bij nieuwe vervoercontracten voor ZOOV is Zero Emission
de standaard, zodat vanaf 2021 50% van het vervoer ZOOV Op Maat met Zero Emission
voertuigen wordt gereden.
•
het OV-vangnet is gecombineerd met het doelgroepenvervoer onder de noemer ’ZOOV op
Maat’. ZOOV heeft zich in sterke mate doorontwikkeld tot een integraal systeem waar alle
vormen van vraagafhankelijk (openbaar) vervoer deel van uit maken.
•
de resultaten voor de subdoelen “digitalisering” en “grensoverschrijdende samenwerking”
zijn meegenomen bij de resultaten van het hoofddoel.
Programma 1.3. Circulaire economie
1. Circulair ondernemen, de beoogde resultaten zijn:
•
een strategie en visie zijn ontwikkeld, aan de hand waarvan bedrijven de omschakeling
kunnen maken naar circulair ondernemen
•
er zijn 3 nieuwe business- en verdienmodellen ontwikkeld, die gericht zijn op het vergroten
van de brede welvaart
•
360 bedrijven op 3 bedrijvenparken hebben stappen gezet naar circulariteit. Bedrijvenparken
worden getransformeerd tot efficiënt werkende en zelfvoorzienende ecosystemen. De
leerpunten hieruit worden meegenomen in de verdere uitrol
•
het starten van een pilot voor wijkgerichte circulaire afvalwaterzuivering
•
het oprichten van een triple-helix cirkelregio Achterhoek voor de sectoren wonen, beheren en
bouwen. De Cirkelregio legt enerzijds verbinding tussen de maakindustrie, bouw en ICT in de
Achterhoek en anderzijds met het landelijke netwerk via de Cirkelstad Academie
•
het opstarten van een Community of Practice met concrete casussen van circulair
ondernemen.
2.

Kringlooplandbouw, de volgende resultaten worden geboekt:

•

de Vruchtbare Kringloop Achterhoek heeft een stabiele basis gekregen als zelfstandige
boerenvereniging en is uitgebreid met de sectoren akkerbouw, varkens- en pluimveehouderij
en in ledental verdubbeld (momenteel 300 leden). In 2022 participeren in totaal 600
agrarische bedrijven en 20 loonbedrijven in VKA. Van deze bedrijven zijn de
duurzaamheidsprestaties bekend. Zij leveren het bewijs dat de Achterhoek kampioen is in
minimalisering van het kunstmestgebruik, kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, reductie
van de carbonfootprint en het herstel van biodiversiteit.
er is een samenhangende strategie en aanpak voor een doelgerichte transitie naar
kringlooplandbouw, natuurinclusieve landbouw en precisielandbouw ontwikkeld.
het verbeteren van de duurzaamheidsprestatie leidt tevens tot een gezond businessmodel.
Ook nevenactiviteiten met recreatie, korte ketens, natuurontwikkeling en overige
dienstverlening krijgen extra kansen.
proefboerderij De Marke is uitgegroeid tot (inter)nationale hotspot voor het innovatieecosysteem in de agro-sector voor kringlooplandbouw. Met het oog hierop zijn de gebouwen
vernieuwd die leer-werkplekken voor studenten en onderzoekers bieden. Ook is er een
innovatieve energieleverende, circulaire melkveestal gebouwd en is er accommodatie
gecreëerd voor leren, ontwikkelen en het lanceren van nieuwe start-ups. Ook zijn er meerdere
onderzoeks- en demoprojecten van start gegaan die de grenzen van kringlooplandbouw
verleggen.
de Groene Weide Meststof (GWM), als onderdeel van de Kunstmestvrije Achterhoek, is
doorontwikkeld en voorzien van een wetenschappelijke onderbouwing, zodat Europese en

•
•

•

•
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•
•
•

•

•

•

landelijke erkenning mogelijk wordt: minimale vereiste is 7% concentratie relevante
mineralen.
de productie van GWM vervangt jaarlijks ca. 23.000 ton kunstmest en er wordt jaarlijks 1,1
miljoen liter fossiele brandstof vervangen. De CO2-emissie is met 45.000 ton verminderd.
de jaaromzet bij de productie van GWM bedraagt €100 – €200 miljoen en is goed voor 400
nieuwe banen.
Kenniswerkplaats Zone College, de volgende resultaten zijn bereikt: inzet van 50.000
studenturen mbo/agro voor het operationaliseren van nieuwe praktijkleeromgevingen, 50%
van het MBO-onderwijs vindt in de praktijk plaats, er wordt een MBO-onderwijsmodule
‘integrale opdracht kringloop-denken/duurzame veehouderij’ (looptijd van 16 weken) en er
worden per jaar 2 regionale kenniscarrousels opgezet.
de Achterhoek is de kraamkamer van een nieuw regionaal netwerksturingsmodel voor
integraal duurzame landbouw dat uitgaat van het belonen van geborgde prestaties van
individuele agrarische ondernemers.
door slimme crossovers met de Achterhoekse Smart Industry worden bedrijfsprocessen
geoptimaliseerd. Daarmee is het palet aan duurzaamheidseisen voor het eerst een integraal
onderdeel geworden van het bedrijfseconomisch continuïteitsperspectief van boerenbedrijven.
Het model genereert (inter)nationale belangstelling en navolging.
in de proeftuin Kringlooplandbouw Achterhoek is een monitoringsysteem ontwikkeld en
gevalideerd en er is gebruik gemaakt van de experimenteerruimte, binnen derogatie- en
bemestingsregels en andere voor de kringlooplandbouw relevante regelgeving. Het
gezamenlijk voorstel van LNV en de partners in de regio is, om in de Achterhoek een proeftuin
in te richten waar wordt voortgebouwd op het bestaande ‘agro innovatie-ecosysteem’.

Pijler 2. Smart Living
Programma 2.1. Wonen en vastgoed
Programmalijn 2.1.1. - kwaliteitsverbetering bestaande woningvoorraad
Door de gecombineerde aanpak van bewustwording, advisering, ontwikkeling van nieuwe
financieringsvormen en innovatie wordt de volgende outcome gerealiseerd:
1. verduurzamen van woningen met 6000 labelstappen per jaar (label A of hoger, de totale
opgave is ongeveer 75.000 woningen)
2. levensloopbestendig maken van 5.000 woningen (gemiddelde investering per woning
€16.000,-).
3. comfortverhoging van oudere woningen
4. het gebruik van zorgtechnologie in en rondom huis door particulieren neemt toe, waardoor
er minder andere zorg inzet nodig is.
5. zorginnovatie in woningen is toegepast.
6. er ontstaat een Achterhoeks consortium met aanbod voor verduurzaming van woningen tegen
30% kostenreductie, woningen uit de periode 1945-1970 worden seriematig aangepakt met
behoud van cultuurhistorische waarde.
Voor realisatie van deze outcome moeten particulieren flink (mee) gaan investeren, zodat
daarmee een vliegwiel in gang wordt gezet. Om de verduurzaming aan te jagen kan voor de
pioniers een deel van de onrendabele top worden gefinancierd. Naast pioniers wordt het beleid
gericht op doelgroepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, zowel financieel (jongeren
en lagere inkomens) als qua kennis en bereidheid tot investeren (ouderen).
In 2022 zijn de volgende doelgroepen bereikt: senioren, jongeren en lage inkomens:
•
30% van de jongeren tot 30 jaar weten waar ze moeten zijn als ze vragen hebben over
hun toekomstige huisvesting en mogelijkheden om hun woonlasten te minimaliseren.
•
50% van de inwoners van de Achterhoek boven de 50 jaar weten waar ze moeten zijn als
ze vragen hebben over levensloopbestendig houden van hun huis.
•
er zijn nieuwe financieringsvormen waardoor onder andere lagere inkomens hun woning
kunnen verduurzamen.
•
er is gezamenlijk voldoende ervaring opgedaan met de wijkaanpak als methodiek voor
verduurzaming en kwaliteitsverbetering, zodat de 7 gemeenten hier zelfstandig mee aan
de slag kunnen.
Programma 2.1. Wonen en vastgoed
Programmalijn 2.1.2. - passende nieuwe woningen
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•
•
•

•

er is sturing op nieuwbouwplannen voor woningen, zodat de woonbehoefte is aangetoond en
aan de regionale kwaliteitscriteria wordt voldaan.
de woningbehoefte wordt door monitoring nauwlettend gevolgd zodat ingespeeld kan worden
op de actuele demografische en economische ontwikkeling.
in het jaar 2022 zijn er 400 wooneenheden gerealiseerd op meerdere plekken in de
Achterhoek. Dit worden ‘eenheden’ genoemd voor een juiste afstemming op bepaalde
doelgroepen. Het gaat om: jongeren, senioren, arbeidsmigranten en studenten en andere
spoedzoekers.
er is voldoende geleerd en geëxperimenteerd met deze doelgroepenaanpak, zodat de
markt zelf deze ontwikkeling richting 2030 voortzet, zowel inhoudelijk als in de 3’O’samenwerking.

Programma 2.1. Wonen en vastgoed
Programmalijn 2.1.3. - transformatie en sloop van (leegstaand) vastgoed, inclusief
kernwinkelgebieden
Er is een taskforce ‘Leegstand en transformatie’ met regionale en landelijke uitstraling
opgezet, waardoor een vliegwiel in gang is gezet. De taskforce levert in samenwerking met
partijen in de regio het volgende:
•
er is een goed beeld van de huidige en toekomstige opgave m.b.t. leegstand.
•
er is een strategie en een aanpak om de leegstand te beheersen/vorkomen middels sloop
of transformatie. Hiervoor zijn strategieën en instrumenten ontwikkeld.
•
dit leidt tot transformatie- en slooptrajecten, waar dat nodig en mogelijk is. Hierdoor blijft
de leefbaarheid van het gebied op peil en wordt de negatieve spiraal die leegstand kan
veroorzaken doorbroken.
•
in een aantal kernen is gestart met de aanpak van het centrum (compact, leefbaar,
verkleinen kernwinkelgebied). Er zijn transformatie- en sloopprojecten in de Achterhoek in
gang gezet.
Programma 2.2. Buitengebied
•
er is een gebiedsanalyse opgesteld en de strategie voor het buitengebied voor sloop en
transformatie van VAB’s is bestuurlijk vastgesteld;
•
er wordt op 500 boerenerven gestart met een erfcoach die samen met de eigenaren een
stappenplan voor de toekomst gaat maken;
•
op 500 erven is gestart met de uitvoering met het toekomstbestendig maken van de erven;
•
in het kader van IBP Vitaal Platteland Achterhoek is verdergaande samenwerking bereikt;
•
er zijn tenminste drie realiseerbare nieuwe verdienmodellen VAB’s, ook in geval van sloop,
ontwikkeld;
•
er is een integrale gebiedsscan voor ondermijning opgesteld;
•
er is een keurmerk ‘Veilig Buitengebied’ afgesproken met partijen;
•
er zijn 20 bijeenkomsten in het kader van ‘Ondernemer Alert’ georganiseerd;
•
100 handhavers en toezichthouders hebben weerbaarheidstrainingen gevolgd.
Pijler 3. Smart Governance
De resultaten van de geïnitieerde initiatieven binnen deze Pijler zijn:
1. (Monitoring) Governance
• actieve inbreng van de Achterhoek in het traject Regio Deal Lab Governance. Ophalen input
om de Governance in de Achterhoek verder te ontwikkelen en te optimaliseren.
• implementatie van een nieuw sturingsmodel Agro (onderdeel GLB).
• sluiten van een Achterhoeks preventie-akkoord. De financiering van deze pilot maakt evenwel
geen onderdeel uit van de Regio Deal Achterhoek.
2.
•
•
•

•
•

Grensoverschrijdende samenwerking
matchmaking, advisering en ondersteuning van ondernemers.
opzetten grensoverschrijdende educatie.
vanuit het Internationaal Netwerkbureau vinden er plaats: 8 thematische bijeenkomsten
en/of seminars en/of informatie- en contactavonden (1 x per 2 maanden afwisselend in NL/D)
met als doel informeren en vooral samenbrengen.
minimaal 50 intakegesprekken met ondernemers per jaar en er worden 35 individuele
scholingstrajecten van werkzoekenden en ondernemers gerealiseerd.
vanuit de grensoverschrijdende educatie heeft er in de pilotfase een aantal cursussen op
het gebied van taal- cultuur en marketing plaatsgevonden. De volgende resultaten worden
voor de periode 2019–2022 beoogd: 1e jaar 8 cursussen en ontwikkelen les- en

20

marketingmateriaal, 2e jaar 20 cursussen en workshops, 3e jaar 35 cursussen, workshops
en E-learnings en 40 daarvan in het 4e jaar.
3. Monitoring regionale ontwikkeling
•
het ontwikkelen van een Achterhoeks monitoringsmodel. Begin 2019 is de Achterhoek
gestart met een inwonerpanel “Achterhoek spreekt”. Ruim 4000 Achterhoekers hebben
zich aangemeld voor dit panel. Het streven is om dit uit te bouwen naar 10.000
Achterhoekers.
•
uitvoeren van een ‘nulmeting’ in 2019.

2. Inzet middelen Regio Envelop
Artikel 5 – Gezamenlijke financiële bijdragen voor de Regio Deal Achterhoek
Het realiseren van de in artikel 2 genoemde doelen, vraagt volgens Partijen de volgende
gezamenlijke indicatieve inzet van financiële middelen verdeeld aan de hand van de in dat
artikel genoemde pijlers en programma’s Regio Deal Achterhoek:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pijler 1 Smart Economy:
1. Economie en arbeidsmarkt
2. Mobiliteit
3. Circulaire economie

€ 19.900.000

Pijler 2 Smart Living
1. Wonen en vastgoed
2. Buitengebied

€ 19.100.000

Pijler 3 Smart Governance

€

800.000

Organisatie uitvoering Regio Deal

€

200.000

Totaal

€ 40.000.000

Partijen spreken af daarvoor de volgende bijdragen te doen voor de aanpak van de regionale
opgaven van de Achterhoek en de in de artikel 2 genoemde doelen van de Regio Deal
Achterhoek:
a. LNV reserveert € 20 miljoen inclusief eventueel verschuldigde BTW vanuit de Regio
Envelop als Rijksbijdrage;
b. de Regio spant zich in een bijdrage van € 20 miljoen te leveren.
Partijen hebben de intentie de bijdrage uit de Regio Envelop en de bijdrage van de Regio zoals
genoemd in het tweede lid, in te zetten voor het initiëren en/of realiseren van initiatieven en
projecten in het kader van de Pijlers en Programma’s die voortvloeien uit de afspraken in de
Regio Deal Achterhoek, om bij te kunnen dragen aan de ambitie en de doelen van deze Regio
Deal Achterhoek, zoals verwoord in artikelen 1 en 2.
De in het eerste lid genoemde verdeling van de gezamenlijke indicatieve inzet van financiële
middelen op hoofdlijnen, geldt als een richtlijn voor de inzet van Partijen voor hun bijdragen
zoals genoemd in het tweede lid.
LNV stelt de in het tweede lid en onder a, genoemde Rijksbijdrage in afstemming met BZK en
de Minister van Financiën beschikbaar als een decentralisatie-uitkering. De Financiëleverhoudingswet schrijft voor dat daarbij sprake is van beleids- en bestedingsvrijheid. De
decentralisatie-uitkering wordt beschikbaar gesteld aan de gemeente Doetinchem die aldus
zelf de inzet bepaalt van de verkregen middelen.
De in het vijfde lid bedoelde decentralisatie-uitkering komt beschikbaar volgens een aantal
termijnen in de jaren 2019 tot en met 2021 waarbij de eerste termijn in 2019 € 13,6 miljoen
bedraagt. De daaropvolgende termijnen worden op nader te bepalen momenten in de jaren
2020 en/of 2021 uitgekeerd. Hierover worden in het in artikel 6 bedoelde overleg afspraken
gemaakt.
Partijen zijn zich ervan bewust dat gedurende de looptijd van de Regio Deal Achterhoek,
omstandigheden en/of prioriteiten kunnen wijzigen voor de aanpak van de regionale opgaven
van de Achterhoek. Jaarlijks wordt gezamenlijk door de Partijen bezien of er wijziging van de
verdeling van de gezamenlijke indicatieve inzet wenselijk is en zij leggen eventuele nadere
afspraken hierover vast.
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3. Governance uitvoering Regio Deal Achterhoek
Artikel 6 – Governance
1. Periodiek treden Partijen in overleg over de onderlinge samenwerking in het kader van de Regio
Deal Achterhoek en met andere samenwerkingspartners. Dit overleg zorgt voor het gezamenlijk
uitwerken van de afspraken uit deze Regio Deal Achterhoek en voor het volgen van de voortgang,
inclusief de in artikel 7 bedoelde monitoring.
2. Het in het eerste lid bedoelde overleg bestaat uit de volgende vertegenwoordigers:
a. vanuit de ministeries van het Rijk:
i. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;
ii. Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
iii. Economische Zaken en Klimaat
iv. Sociale Zaken en Werkgelegenheid
v. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
b. vanuit de Regio:
i. Provincie Gelderland;
ii. Regio Achterhoek, vertegenwoordigd door de Achterhoek Board
3. Het in het eerste lid bedoelde overleg heeft geen (beslissings)bevoegdheden, maar zorgt voor
afstemming tussen Partijen. Hierbij kunnen ook programmatische en financiële ontwikkelingen
besproken worden en indien gewenst adviseert het overleg hierover aan de Partijen.
4. Het overleg bedoeld in het eerste lid voorziet in zijn eigen werkwijze. Voor de uitvoering van
de Regio Deal Achterhoek maakt het overleg hiertoe nadere werkafspraken en legt deze vast.
LNV voert het secretariaat van het overleg.

4.

Monitoring, evaluatie en communicatie Regio Deal Achterhoek

Artikel 7 – Monitoring en evaluatie
1. Partijen delen in het in artikel 6 beoogde overleg gegevens en documenten over de uitvoering
van de Regio Deal Achterhoek en informeren elkaar in dat overleg in elk geval over de
haalbaarheid van voorgenomen initiatieven en projecten in het kader van de Regio Deal
Achterhoek en de voortgang van lopende initiatieven en projecten in het kader van de Regio
Deal Achterhoek.
2. Monitoring van de uitvoering van de Regio Deal Achterhoek als geheel aan de hand van de
informatie-uitwisseling als bedoeld in het eerste lid vindt door Partijen plaats op drie niveaus:
a. op het niveau van de inhoudelijke realisatie van concrete programma’s en uitputting
van de beschikbare gezamenlijke financiële bijdragen;
b. op het niveau van de in artikel 4 afgesproken beoogde resultaten en indicatoren;
c. op het niveau van de in artikel 5, eerste lid,1 genoemde indicatieve verdeling van de
gezamenlijke financiële inzet van middelen.
3. De uitkomsten van de monitoring hebben als doel inzicht te bieden in het verloop en de
resultaten van de Regio Deal Achterhoek alsmede de Regio Envelop in zijn geheel. De
monitoring heeft niet ten doel eenzijdig vanuit het Rijk (financiële) consequenties te kunnen
verbinden aan de uitkomsten.
4. Partijen zijn voornemens om op basis van deze monitoring, onder leiding van de Regio
éénmaal per jaar een voortgangsrapportage op te stellen over het voorafgaande jaar. Hierin
wordt melding gemaakt van:
a. de programmatische aanpak van de in artikel 2 genoemde Pijlers, Programma’s en
Programmalijnen;
b. de voortgang van het doelbereik in relatie tot de in artikel 4 afgesproken beoogde
resultaten;
c. de financiële realisatie van de uitvoering van de Regio Deal Achterhoek op het niveau
van de in artikel 2 genoemde Pijlers en Programma’s.
Indien een voortgangsrapportage (in concept) wordt opgesteld is het voornemen dit te
bespreken in het in artikel 6 bedoelde overleg.
5. De Regio kan met de jaarlijkse voortgangsrapportage de Provinciale Staten en de
gemeenteraden informeren. LNV gebruikt die rapportage als input voor de jaarlijkse
voortgangsrapportage van alle Regio Deals voor de Tweede Kamer.
6. Partijen zijn voornemens om vanaf 2019 op vaste momenten met elkaar in overleg te treden
op basis van de monitoring en jaarlijkse voortgangsrapportages.
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7.

8.
9.

Partijen spreken af dat de Regio Achterhoek de uitvoering en werking van de Regio Deal
Achterhoek evalueert en dat de Regio Achterhoek daarvan een eindevaluatie opmaakt
conform de in het tweede lid onder a tot en met c genoemde onderdelen.
Ten behoeve van de evaluatie van de Regio Portefeuille voert het Planbureau voor de
Leefomgeving een lerende evaluatie uit. De Regio kan hier desgewenst in participeren.
Ten behoeve van de monitoring van de arrangementen voor besluitvorming, afstemming,
samenwerking, en meer in het algemeen sturing, die nodig zijn voor het uitvoeren van de
Regio Deals, op regionaal en op Rijksniveau hebben het ministerie van BZK en LNV een
Monitoringstraject Governance opgezet. De Regio kan hier desgewenst in participeren.

Artikel 8 – Communicatie
1. Partijen communiceren eensluidend over de Regio Deal Achterhoek. Hiertoe wordt gewerkt
met een kernboodschap. De kernboodschap is: betrokken Partijen streven ernaar om via een
integrale aanpak de economie, de leefomgeving en de bestuurlijke slagkracht in de Achterhoek
toekomstbestendig te maken. Stip op de horizon is hierbij 31 december 2022 (periode Regio
Deal), met een doorkijk naar 2030 (visie Achterhoek). De aanpak betreft een samenhangende
impuls op het snijvlak van economie, leefomgeving en bestuur. Deze aanpak draagt bij aan
versterking van de brede welvaart van burgers en bedrijven.
2. De communicatie over de Regio Deal Achterhoek geschiedt via de communicatie coördinator
van de Regio Achterhoek en de gebruikelijke Rijkskanalen. Dit geldt voor de Regio Deal
Achterhoek als geheel maar ook voor de afzonderlijke Pijlers, Programma’s, Programmalijnen
en projecten.
3. Projecten die onderdeel vormen van het uitvoeringstraject van de Regio Deal Achterhoek
worden in de communicatie gevraagd kenbaar te maken dat het project mede mogelijk is
gemaakt in het kader van de Regio Deal Achterhoek.
5.

Slotbepalingen

Artikel 9 – Uitvoering in overeenstemming met Unierecht
De afspraken van deze Regio Deal Achterhoek worden in overeenstemming met het recht van de
Europese Unie uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de
Europese regels met betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technische normen
en voorschriften.
Artikel 10- Wijzigingen
1. Elke Partij kan schriftelijk verzoeken deze Regio Deal Achterhoek te wijzigen. De wijziging
behoeft de schriftelijke instemming van alle Partijen.
2. Partijen treden in overleg binnen vier weken nadat een Partij het verzoek heeft kenbaar
gemaakt aan LNV. LNV informeert de overige Partijen over de voorgestelde wijziging en vraagt
hen om schriftelijke instemming.
3. Nadat alle Partijen aan LNV kenbaar hebben gemaakt schriftelijk in te stemmen met het
verzoek tot wijziging wordt de wijziging en de verklaringen tot instemming als bijlage aan deze
Regio Deal Achterhoek gehecht.
Artikel 11 - Toetreding nieuwe partijen
1. In overeenstemming met alle Partijen kunnen anderen tijdens de looptijd van de Regio Deal
Achterhoek als nieuwe partijen toetreden tot deze deal.
2. Het schriftelijke verzoek tot toetreding met daarbij de concrete bijdrage aan de Regio Deal
Achterhoek wordt gericht aan LNV. LNV informeert Partijen en vraagt hen om schriftelijke
instemming.
3. Zodra alle Partijen aan LNV kenbaar hebben gemaakt in te stemmen met het verzoek tot
toetreding, ontvangt de toetredende partij de status van Partij van de Regio Deal Achterhoek
en gelden voor die Partij de voor haar uit deze Regio Deal Achterhoek voortvloeiende rechten
en verplichtingen.
4. Het verzoek tot toetreding en de verklaringen tot schriftelijke instemming worden als bijlage
aan de Regio Deal Achterhoek gehecht.
Artikel 12 - Nakoming
Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken van de Regio Deal Achterhoek niet in
rechte afdwingbaar is.
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Artikel 13 - Citeertitel
Deze Regio Deal kan worden aangehaald als Regio Deal Achterhoek.
Artikel 14 - Inwerkingtreding
Deze Regio Deal Achterhoek treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle
Partijen en eindigt op 31 december 2022.
Artikel 15 - Openbaarmaking
1. Deze Regio Deal Achterhoek wordt samen met andere afgesloten Regio Deals openbaar
gemaakt, onder andere in de Staatscourant, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de
gesloten Regio Deals.
2. Het Rijk rapporteert over de Regio Portefeuille, alsmede de hieruit voortvloeiende Regio Deals
naar de Tweede Kamer van de Staten-Generaal.

Aldus overeengekomen en ondertekend,
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Carola Schouten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw K.H. Ollongren

De Minister van Justitie en Veiligheid, de heer F. Grapperhaus

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw I. van Engelshoven

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw M.C.G. Keijzer

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw S. van Veldhoven

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de heer R. Knops

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland, handelend in de hoedanigheid van
bestuursorgaan namens deze, de heer P. van ‘t Hoog

Regio Achterhoek, handelend in de hoedanigheid van bestuursorgaan rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de voorzitter van het algemeen bestuur Regio Achterhoek, de
heer mr. M. Boumans MBA MPM (tevens voorzitter van de Achterhoek Board)
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1 Punt 3, Bijlage 6 - Matrix Regio Deal en Visie2030

Matrix Regio Deal - Achterhoek Visie 2030
1a - De Achterhoek is hét open innovatiesysteem
1b - De inventieve vakman/vakvrouw van de toekomst
1c - Ontwikkelt en implementeert de productie van de toekomst
1d - De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio van Nederland
2a - Talenten arbeidsmarkt benut (vervangings- en uitbreidingsvraag)
2b - Er functioneert een inclusieve arbeidsmarkt
2c - De grensoverschrijdende samenwerking is toegenomen

Thema's Visie2030:
Subdoelen: programmalijnen
Regio Deal:
Slim innoveren
Open innovatieststeem
Kennis en businessclusters
Start-ups en scale-ups
Innvatieprojecten bij grown-ups
Slim werken, werven en leren
Stage en afstudeer regio
Leven lang ontwikkelen
Vitale collega
Mobiliteit
Mobliliteitsplatform
Andere mobiliteit
OV&OV vangnet
Circulaire economie
Circulair ondernemen
Kringlooplandbouw

3a - In de Achterhoek is vervoer energieneutraal in 2030
5a - De Achterhoek is energieneutraal
3b - De hoofd-, regionale en lokale infrastructuur is op orde
5b - De Achterhoek is koploper gebleven in kringlooplandbouw
3c - Er zijn slimme vervoersvoorzieningen (telefoon + internet)
5c - Bedrijventerreinen zijn efficiënt werkende ecosystemen en zijn zelfvoorzienend
4a - De woningvoorraad beweegt mee
5d - In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed en infrastructuur
4b - Duurzame en levensloopbestendige woningvoorraad
6a - De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorginnovatie
4c - Leegstaand vastgoed is getransformeerd of gesloopt
6b - Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid
4d - Er zijn nieuwe en bijzondere manieren van wonen
6c - Er is een netwerk van gezondheids- en ondersteunende diensten beschikbaar
4e - De leefbaarheid blijft op peil
Smart Economy
Smart Living
Smart Werken en
Onderwijs en
Mobiliteit en
Circulaire economie en
De gezondste
Wonen en Vastgoed
Innovatie
Arbeidsmarkt
Bereikbaarheid
Energietransitie
regio
1A

*
*
*

1B

1C

1D

*

2A

2B

2C

3A

3B

3C

4A

4B

4C

4D

4E

5A

5B

5C

5D

6A

6B

*
*
*

*
*
*
*

*
*

*

*

*
*
*
*
*
*

*

6C

kwaliteitsverbetering bestaande woningvoorraad
Bewustwording en advisering
Ontwikkelen nieuwe financieringsvormen
Smart innvoeren in technieken

*
*
*

*
*

Passende nieuwe woningen

*

Transformeren en slopen leegstand vastgoed

*

Vitaal Buitengebied
Vrijkomende agrarische bebouwing
Ondermijning door criminaliteit

*

Governance
(monitroing) governance
Grensoverschrijdende samenwerking
Monitoring regionale ontwikkeling

*
*

*

*

*

Toelichting subdoelen
Smart Werken en Innovatie
1A
Op het gebied van de maakindustrie en de agro-sector is de Achterhoek hét open innovatiesysteem van Nederland.
1B
De Achterhoek beschikt over de inventieve vakman/vakvrouw van de toekomst (slim werken/sociale innovatie).
1C
De Achterhoek ontwikkelt en implementeert de productie van de toekomst (slim innoveren/economische innovatie).
1D
De Achterhoek is dé stage- en afstudeerregio van Nederland.
Onderwijs en Arbeidsmarkt
2A
Talenten op de arbeidsmarkt zijn benut v.w.b. vervangings- en uitbreidingsvraag (aantrekken van ruim 27.000 mensen) met de focus op de sectoren
techniek en zorg.
2B
Er functioneert een inclusieve arbeidsmarkt, waarbij er oog is voor de gehele beroepsbevolking.
2C
De grensoverschrijdende samenwerking is toegenomen en belemmeringen van de grens rondom deze samenwerking zijn weggenomen.
Mobiliteit en Bereikbaarheid
3A
Duurzaam: In de Achterhoek is het vervoer in 2030 energieneutraal en energieneutraal reizen wordt gefaciliteerd.
3B
Betrouwbaar en Robuust: De hoofd-, regionale en lokale infrastructuur is kwantitatief en kwalitatief op orde en zonder belemmeringen voor reizigers
en vervoerders tussen Duitsland en Nederland.
3C
Slim: Er zijn slimme vervoersvoorzieningen die gebruik maken van telefoon en internet.
Wonen en Vastgoed
De woningvoorraad beweegt mee met de demografische ontwikkelingen en draagt tegelijkertijd bij aan het behouden en aantrekken van
4A
arbeidskrachten.
4B
De bestaande woningvoorraad is in 2030 duurzamer en meer levensloopbestendig.
4C
Leegstaand vastgoed is getransformeerd naar een andere functie (indien passend woningen) of gesloopt.
4D
Er zijn nieuwe en bijzondere manieren van wonen die aansluiten bij de vraag en het bestaande aanbod.
4E
De leefbaarheid is toegenomen door een integrale aanpak met andere aspecten zoals cultuur, voorzieningen en sociale cohesie.
Circulaire economie en Energietransitie
5A
De Achterhoek is energieneutraal.
5B
De Achterhoek is koploper gebleven in de kringlooplandbouw.
5C
Bedrijvenparken zijn efficiënt werkende ecosystemen en zijn zelfvoorzienend.
5D
In de Achterhoek wordt circulair omgegaan met vastgoed en infrastructuur.
De gezondste regio
6A
De Achterhoek is de gezondste regio van Nederland door preventie en zorginnovatie.
6B
Achterhoekers zijn zelf (langer) verantwoordelijk voor hun gezondheid.
6C
Er is een stimulerend, bereikbaar en betaalbaar netwerk van gezondheids- en ondersteuningsdiensten beschikbaar voor de Achterhoeker.
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Beknopt verslag Achterhoek Raad
Datum: maandag 23 september 2019
De vergadering is terug te kijken via de livestream op www.achterhoek2030.nl / Achterhoek Raad
Presentielijst Achterhoek Raad: zie bijlage

1.

Agendapunt

Inhoud

Opening, vaststelling
agenda en
mededelingen

De agenda wordt vastgesteld.
Afmeldingen Achterhoek Raad: zie bijgaande presentielijst
Afmeldingen Achterhoek Board: mevrouw Koster
Mededelingen:
o De samenwerking in de Achterhoek bestaat nu 1 jaar in de nieuwe vorm. Er wordt
teruggeblikt en er wordt een filmpje vertoond waarin te zien is wat er zoal bereikt is.
o Het eerste Achterhoek Inspiratie Festival is goed ontvangen. Er volgt nog een evaluatie.
Het voornemen is vaker laagdrempelige bijeenkomsten te organiseren.
De heer Hoijtink (Onafhankelijken Oost Gelre) heeft het woord gevraagd bij dit agendapunt.
De heer Hoijtink geeft aan dat hij harmonie mist in de samenwerking in de Achterhoek en dat de
lokale partijen genegeerd worden. OOG heeft geen vertrouwen in de gekozen opzet en heeft daarom
besloten per direct niet meer deel te nemen aan Achterhoek Raad.
Het vertrek van OOG wordt betreurd omdat het juist goed is ook een kritisch geluid te laten horen.

Status / Besluit
/ Stemming

OOG Oost Gelre
neemt niet meer
deel aan de
Achterhoek
Raad.

De heer Boumans wordt gevraagd te reageren op de ingebrachte zaken.
Naar aanleiding van het artikel in De Gelderlander van 26 juli jl., dat veel geruis en kritische vragen
heeft opgeleverd, geeft de heer Boumans aan dat hij geen voorstander is van herindeling. Hier is ook
geen sprake van in de Achterhoek omdat er met elkaar een samenwerkingsvorm is gevonden met
betrekking tot de ruimtelijke economische agenda, waar hij trots op is en die uniek is in Nederland.

2.

Beknopt verslag
vergadering
Achterhoek Raad
d.d. 8 april 2019

Op vragen van de heer Klein Gunnewiek (Nieuwe Liberalen Oost Gelre) geeft de heer Boumans aan
zich graag sterk te willen blijven maken voor een goede samenwerking in de Achterhoek, als loyaal,
onafhankelijk en krachtig voorzitter. Over een jaar wordt er geëvalueerd.
Het verslag wordt vastgesteld.
N.a.v. het verslag:

Verslag 8 april
jl. is vastgesteld.

Op vragen van mevrouw Kock (PvdA Doetinchem) of het betrekken van jongeren bij de samenwerking
voldoende gebeurd en goed geborgd is, wordt aangegeven door Achterhoek Boardlid de heer Jansen
dat er volop contact is met De Achterban; een groep van 20 actieve jongeren. Afgesproken wordt
mevrouw Kock te betrekken bij het vervolg. Wie ook mee wil denken, kan dit aangeven bij de griffier.
Raadsvoorstel “Werkafspraken Achterhoek Raad”
In het voorstel staat: Het is aan elke gemeente zelf om binnen de daarvoor gelden mogelijkheden al

dan niet een vergoeding te geven voor de werkzaamheden van de Achterhoek Raad.

De heer Klein Gunnewiek (Nieuwe Liberalen Oost Gelre) vraagt om 3 redenen om een heroverweging:
1. Elke gemeente kan nu een eigen vergoedingsbeleid voeren: geen gelijke monniken, gelijke kappen
2. De inwoners dragen financieel bij aan het goed functioneren van de samenwerking in de regio
3. Er is bij gemeenten geen grondslag voor het vergoeden van activiteiten voor de Achterhoek Raad.
Het verzoek om een vergoeding te betalen vanuit de begroting van de Regio Achterhoek wordt
meegenomen naar het Algemeen Bestuur (AB).
De aangepaste “Werkafspraken Achterhoek Raad” worden vastgesteld met inachtneming
van de bovenstaande afspraak dat er nog wordt teruggekomen op de vergoeding.
Informatieve memo “Benoemen leden Achterhoek Board” en “Algemeen profiel lid
Achterhoek Board”.
De Achterhoek Raad heeft kennisgenomen van deze memo met bijlage.
3.

Vragenronde

Op een vraag van de heer Hartemink (VVD Aalten) over de communicatie vanuit de Thematafels,
antwoordt Achterhoek Boardlid de heer Buunk dat er door elke Thematafel op verschillende manieren
wordt gecommuniceerd. Er zal aandacht blijven voor goede en tijdige communicatie. De Achterhoek
Raad is via 2 informele sessies geïnformeerd en de Thematafels hebben zich o.a. op het Inspiratie
Festival gepresenteerd.
De heer Diersen (CDA Aalten) en de heer Kion (Gemeentebelangen Berkelland) maken zich zorgen
over het voortbestaan van de commissie Grens. Vanuit de Achterhoek was altijd een goede
voorbereiding op de EUREGIO-raad. Wat is de status en klopt het dat er geen raadsleden meer zitting
zullen nemen maar ambtenaren? Deze vragen worden meegenomen naar het Algemeen Bestuur en er
wordt een gesprek toegezegd met portefeuillehouder de heer Bengevoord.

Board en
mevrouw Kock:
borging
betrekken
jongeren
Vergoeding
werkzaamheden
Achterhoek
Raad,
terugkoppeling
vanuit AB

Vastgesteld
“Werkafspraken
Achterhoek
Raad”.
Terugkoppeling
vergoeding volgt
vanuit AB.
Aandacht voor
communicatie
Thematafels

Duidelijkheid
vanuit AB over
Commissie
Grens en
gesprek met
dhr. Bengevoord

Op de opmerking van de heer De Lange (VVD Oude IJsselstreek) dat er bij de start van de nieuwe
samenwerking is toegezegd dat de verantwoordelijkheden van het Algemeen Bestuur niet uitgebreid
zullen worden, wordt aangegeven dat dit een continu aandachtspunt is in het Algemeen Bestuur.
4.

Benoeming leden
Achterhoek Board

Er worden 3 nieuwe leden voor de Achterhoek Board voorgedragen.
- De heer Van ’t Hoog, Gelders gedeputeerde wordt voorgedragen als opvolger van
mevrouw Schouten door de provincie Gelderland namens de provinciale overheid.
- De heer Tappel, bestuurslid VNO-NCW (Algemeen Directeur Bronkhorst High-Tech B.V.)
wordt voorgedragen als opvolger van de heer Rikken door het bedrijfsleven.
- Mevrouw Van Haaren, wethouder in de gemeente Berkelland wordt voorgedragen als
opvolger van mevrouw Hoijtink door het algemeen bestuur namens de gemeentelijke
overheid.
De heer Boumans licht de doorlopen procedure toe om te komen tot een kandidaat vanuit het
Algemeen Bestuur namens de gemeentelijke overheid.
De 3 kandidaten stellen zich kort voor en gevraagd wordt wie het woord wil voeren. Hiervan hebben
gebruik gemaakt: de heer Schieven (Lokaal Belang Oude IJsselstreek), de heer Morren (GroenLinks
Berkelland), de heer Walter (Gemeente Belangen Aalten), de heer Pelgrom (Gemeentebelangen
Bronckhorst), de heer Hartemink (VVD Aalten), de heer Meerdink (HMV Aalten), de heer Morsink
(Ondernemend Berkelland), de heer Van der Graaff (D66 Aalten).
In de bijdragen kwam onder andere naar voren:
- dat men transparantie mist in het voorstel en in het voortraject
- dat de vergaderstukken van het Algemeen Bestuur niet vindbaar zijn
- dat niet is aangegeven dat door 5 lokale partijen de heer Kuster is voorgedragen als
kandidaat
- dat geen rekening is gehouden met een zo evenredig mogelijke afspiegeling van partijen in de
Achterhoek in de Board zoals wel omschreven in het profiel
- dat men de indruk heeft dat er tijdens de procedure nieuwe criteria zijn toegevoegd
- dat er geen recht wordt gedaan aan de inwoners en kiezers van de Achterhoek die op lokale
partijen hebben gestemd
- dat het belangrijk is continuïteit te waarborgen in de Board
- dat de lokale partijen een duidelijk signaal af hebben gegeven en dat hier met zijn allen iets
mee moet worden gedaan.
Mevrouw Van der Meulen (Winterswijks Belang) wil graag buiten de partij-grenzen denken en voluit
gaan voor de Achterhoek.

Geen uitbreiding
verantwoordelijk
heden AB

De heer Boumans markeert vandaag als een leermoment. Het gaat om een gedeelde
verantwoordelijkheid.
Na het afronden van de beraadslagingen, geeft de heer Peters (SP Oude IJsselstreek) aan graag over
alle drie de kandidaten te willen stemmen. De schriftelijke en anonieme stemming wordt in gang
gezet.
Ten behoeve van het vormen van een stembureau worden de volgende personen, met instemming
van de aanwezigen, benoemd:
- De heer Klein Gunnewiek
- De heer Hartemink
- Mevrouw Kock (voorzitter)
De uitkomst van de stemming is als volgt:
De heer Van ’t Hoog:
Voor: 136
Tegen: 3
Blanco: 21
De heer Tappel
Voor: 134
Tegen: 3
Blanco: 21
Mevrouw Van Haaren
Voor: 123
Tegen: 32
Blanco: 5
5.

Regiodeal

Alle drie de voorgedragen kandidaten zijn daarmee benoemd.
Vanwege tijdgebrek wordt dit onderwerp meegenomen naar de volgende vergadering op 9 december
a.s.

Drie Boardleden
zijn benoemd
Regiodeal op
agenda
09/12/19

6.
7.

Moties vreemd aan
de agenda
Afsluiting

Niet aan de orde.
-

Afgesproken wordt de informatieve raadsbijeenkomst over de Regionale Energie Strategie
vanavond wel door te laten gaan.
Afgesproken wordt een nieuwe moment te zoeken om het onderwerp Wonen te bespreken.
De heer Boumans zegt toe erop toe te zien dat de stukken van het Algemeen Bestuur goed en
snel ontsloten worden.
De volgende vergadering van de Achterhoek Raad vindt plaats op maandag 9 december a.s.
om 19.30 uur. Wellicht dat er voorafgaand aan de vergadering een informeel voorprogramma
plaatsvindt maar hierover wordt de Raad nog geïnformeerd.
De data voor 2020 zijn geprikt en hierover is met de griffies gecommuniceerd.

De voorzitter dankt eenieder voor de inbreng en sluit de vergadering.
Vastgesteld d.d.:
Voor akkoord:
……………………………...

……………………………...

Mevrouw B. Kortes
Griffier

De heer M. Boumans
Voorzitter

Plannen sessie
over Wonen
Stukken AB
goed en snel
ontsluiten.
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Achterhoek Raad
Memo vergoeding Achterhoek Raad
Datum
Agendapunt
Onderwerp

: 9 December 2019
: 4, bijlage 9
: Vergoeding Achterhoek Raad

Inleiding
De heer Klein Gunnewiek (Nieuwe Liberalen Oost Gelre) heeft op 23 september jl. - naar aanleiding
van de ‘Werkafspraken Achterhoek Raad’ - gevraagd om een heroverweging van de afspraak:

Het is aan elke gemeente zelf om binnen de daarvoor geldende mogelijkheden al dan niet een
vergoeding te geven voor de werkzaamheden van de Achterhoek Raad.

De leden van het algemeen bestuur hebben deze opdracht meegenomen en op 6 november
besproken in de vergadering van het algemeen bestuur. Hieruit is het volgende naar voren gekomen.
 Het bijwonen van vergaderingen van de Achterhoek Raad wordt gezien als onderdeel van het
Raadswerk. Te vergelijken met deelname aan Euregiocommissies.
 Er is geen breed gedragen behoefte aan een vergoeding voor de werkzaamheden van de
Achterhoek Raad.
 Juridisch blijkt het niet mogelijk om een vergoeding te geven.
Op grond hiervan ziet het algemeen bestuur geen aanleiding de Achterhoek Raad een voorstel te
doen om de staande afspraak te wijzigen.

Voorzitter en griffier Achterhoek Raad,
de griffier,

Mevrouw B. Kortes

de voorzitter,

De heer M. Boumans

5.f Euregio-raad - Vergaderstukken 29 november 2019
1 Euregio Raad vergadering 29-11-2019

postadres

EUREGIO, Enscheder Straße 362, 48599 Gronau

Postbus 6008

Aan de leden en adviserende leden
van de EUREGIO-raad

anschrift
Postfach 1164

NL-7503 GA

D-48572

Enschede

Gronau

053-4605151

02562 / 702-0

053-4605159

02562 / 702-59

info@euregio.nl

info@euregio.de

www.euregio.nl

www.euregio.de

Ansprechpartner/Contactpersoon

c.almering@euregio.eu

Christoph Almering

-
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Vergadering van de EUREGIO-raad d.d. 29 november 2019

14.11.2019

Geachte dames en heren,
De eerstvolgende vergadering van de EUREGIO-raad, waarvoor wij u
van harte uitnodigen, vindt plaats op

vrijdag 29 november 2019,

15.30 – ca. 18:00 uur

in het gemeentehuis van Oldenzaal, Ganzenmarkt 1, Oldenzaal.
(Betaald parkeren tot 21:00 uur, met muntgeld betalen via de
parkeerautomaten of via Park Mobile)
https://www.uitinoldenzaal.nl/praktische-informatie/parkeren/20109Parkeerplaats-Ganzenmarkt/

Volksbank Gronau-Ahaus eG
IBAN: DE04 4016 4024 0114 6116 00
BIC: GENODEM1GRN
Bank Nederlandse Gemeenten

De fractievergaderingen beginnen om 14.00 uur in de volgende ruimten:
CDA / CDU:

Trouwzaal

PvdA / SPD:

Collegekamer

Fractie Zonder Grenzen:

Raadzaal

IBAN: NL89 BNGH 0285 1663 36
BIC: BNGHNL2G

Vorsitzender / voorzitter:
mr. drs. R.G. Welten
Geschäftsführer / directeur bestuurder:
Christoph Almering
Deutsch-niederländischer Zweckverband

Van 15:00 – 15:30 uur wordt er een kleine lunch geserveerd in de

Nederlands-Duitse

bedrijfskantine.

Gemeenschappelijke regeling
Umsatzsteuer-ID: DE 815593444

In de bijlage ontvangt u de agenda met toelichting voor deze vergadering.

Met vriendelijke groeten,

Rob Welten
Voorzitter

-2-

AGENDA
voor de vergadering van de EUREGIO-raad
d.d. 29 november 2019 in Oldenzaal

1:

Opening en begroeting
-

2:

Goedkeuring van de agenda

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van
de EUREGIO-raad d.d. 21 juni 2019

3:

Mededelingen
a) GROS Governancestructuren
b) Münsterland Giro
c) Stand van zaken Youth Battle
d) Evaluatie Europese week van de regio’s en steden
e) Evalutie Grensztafel

4:

Presentatie “75 jaar vrijheid”

5:

Dagelijks Bestuur
a) Bericht vanuit het Dagelijks Bestuur
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Benoeming nieuwe plv. voorzitter EUREGIO-commissie
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11:

Begroting 2020

12:

Aanpassing van de werkinstructie voor de financiële
boekhouding van de EUREGIO

13:

Voortgang Strategie EUREGIO 2030
Inhoudelijk

14:

Convenant GrensInfoPunten

15:

Transport en opslag kernafval Ahaus

16:

INTERREG V A
a) Stand van zaken algemeen
b) Overzicht van de vergaderdata van de gremia
c) Overzicht van de aangevraagde projecten

17:
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Advisering INTERREG V-projecten
a.

“Croco”

b.

” Euregio-Rail”

INTERREG V Kaderproject voor de EUREGIO
a)

Wijziging procedure Kaderproject
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Advisering intensieve samenwerkingsprojecten
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Stand van zaken Kaderproject

d)

Evenementen i.h.k. van goedgekeurde projecten
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INTERREG VI

20:

Vergaderschema 2020

21:

Rondvraag
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1

Opening en begroeting
-

Goedkeuring van de agenda

Besluitvoorstel:
Goedkeuring.
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2.

Goedkeuring van het verslag van de vergadering van de
EUREGIO-raad d.d. 21 juni 2019

Het verslag van de vergadering treft u als bijlage aan.
Besluitvoorstel:
Goedkeuring van het verslag.
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3:

Mededelingen
a) GROS Governancestructuren

De Nederlandse overheid heeft in juli 2019 een nieuwsbrief gepubliceerd waarin de
stand

van

zaken

op

het

gebied

van

de

grensoverschrijdende

(GROS)

Governancestructuren en grensoverschrijdende activiteiten worden beschreven.
Hierin wordt o.a. verwezen naar de brief van Staatssecretaris Knops over de
voortgang in de grensoverschrijdende samenwerking vanuit het perspectief van de
Nederlandse overheid van 12 juli j.l. De nieuwsbrief gaat verder o.a. in op:
- de grenslandconferentie (GROS NL-NRW)
- het programma Onbegrensd (nieuw uitwisselingsprogramma voor jongeren)
- recente werkbezoeken, rapporten en kamerbrieven (“parlemantaria”)
De

(Nederlandstalige)

nieuwbrief

is

onder

de

volgende

link

te

vinden

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuwsbrieven/nieuwsbriefgrensoverschrijdende-samenwerking/2019/nieuwsbrief-grensoverschrijdendesamenwerking-juli-2019
De grenslandagenda NRW-NL is verder ter kennisgeving toegevoegd. De
samenwerkingsagenda Nedersaksen-Nederland wordt in het voorjaar van 2020
officieel vastgesteld. In beide processen is de EUREGIO bestuurlijk en/of op niveau
van uitvoering betrokken. Vooral op het gebied van de erkenning van diploma’s en
beroepskwalificaties heeft de EUREGIO een coördinerende rol toebedeeld gekregen.

b) Münsterland Giro
Na de succesvol verlopen Münsterland Giro 2019 zijn de voorbereidingen voor het
volgend jaar al begonnen. Volgens informatie van DB-lid Onno van Veldhuizen wordt
er onder meer nagedacht over de vraag of ook Enschede in het koerstraject kan
worden opgenomen en dan ook in de Tolle Woche 2020 kan worden ingepast. De
heer Van Veldhuizen zal over de actuele stand van zaken informeren. Hij stelt voor
om dan over de mogelijkheden te spreken hoe de EUREGIO een plaats zou kunnen
krijgen in dit grote grensoverschrijdende evenement.

c) Stand van zaken Youth Battle
Na een geslaagde eerste editie wordt er ook dit jaar weer een EUREGIO Youth Battle
georganiseerd. (Opmerking vooraf: op het tijdstip van de EUREGIO-raadsvergadering
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zal het evenement reeds hebben plaatsgevonden). Deze ideeënwedstrijd geeft
Nederlandse en Duitse jongeren uit het grensgebied de mogelijkheid om actief na te
denken over de grensoverschrijdende samenwerking. In kleine groepen ontwikkelen
ze (ter plekke) projectideeën. Deze projectvoorstellen worden in een pitch van vijf
minuten gepresenteerd aan een deskundige Nederlandse-Duitse jury. Zij beoordelen
de ideeën onder meer op creativiteit en meerwaarde voor de grensregio. De beste
pitch wordt beloond met € 5000,- voor de uitvoering. De EUREGIO gaat de winnende
groep begeleiden bij de uitvoering van het idee.
De tweede editie van de Youth Battle vindt plaats op vrijdag 15 november 2019 van
16:00 tot circa 22:00 uur in het stadion “De Vijverberg” in Doetinchem. Er is plek voor
50 deelnemers tussen de 16 en 25 jaar. Om de jongeren te bereiken, is er een
stakeholder groep opgericht, samengesteld uit het netwerk van de eerste editie. Ook
zal er contact gemaakt worden met o.a. scholen, universiteiten, jeugd- en
sportverenigingen, (jeugd)partijen en lidgemeenten van de EUREGIO.
Met de Youth Battle wil de EUREGIO jongeren een stem geven en blijven betrekken
bij haar werkzaamheden. Om het concept als “merk” verder bekend te maken, is er
een logo ontworpen en een website gemaakt: www.youthbattle.eu. Hierop staat alle
informatie rondom de Youth Battle en de aanmelding. (Over het evenement in
Doetinchem volgt een mondeling verslag ter vergadering).

d) Evaluatie Europese week van de regio’s en steden
De EUREGIO organiseerde in het kader van de Europese Week van Regio´s en Steden
2019 dit jaar voor het eerst een eigen programma in samenwerking met enkele
deelregio´s binnen het EUREGIO-gebied.

Het programma kwam tot stand in

samenwerking tussen de regio´s Achterhoek, Twente en Coevorden aan Nederlandse
zijde en de Kreis Borken aan Duitse zijde.

In Brussel is onder andere aan de volgende programmaonderdelen deelgenomen dan
wel een bijdrage geleverd:

-

VNG netwerkevent

-

Workshop regionale innovatie bij PV Sachsen-Anhalt

-

Kennissessie met Euregio Scheldemond

-

Oost NL netwerkevent

-

Themadiner GROS Achterhoek / EUREGIO
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-

Workshop ´EUREGIO presenteert´

-

Workshop ´Overijssel on the move´

-

Workshop mobiliteit bij PV Nordrhein-Westfalen

Er was sprake van een goede en brede vertegenwoordiging namens Nederlandse zijde.
Hoewel het aantal Duitse deelnemers weliswaar lager lag, waren de aanwezige bestuurders
en ambtenaren enthousiast over het programma en is draagvlak gegenereerd om nog
nadrukkelijker in Nederlands-Duitse samenstelling te lobbyen voor de EUREGIO.
Ondanks toezeggingen van onder meer twee Duitse Europarlementariërs moesten zij en
enkele andere Brusselse vertegenwoordigers vanwege volle agenda’s uiteindelijk verstek
laten gaan, waardoor het aantal contactmomenten met parlementariërs en commissieleden
enigszins tegenviel. Dit had niet zozeer te maken met de inhoud van het programma, als wel
met het feit dat hun agenda’s tijdens de EWRC volledig volgeboekt zijn en de concurrentie
door de aanwezigheid van vele regio’s en steden ook groot is. Hierdoor was het niet altijd
mogelijk om de voorbereidde lobbyboodschappen, onder andere gericht op het INTERREG
VI programma, voldoende onder de aandacht te brengen.

Desalniettemin kan toch gesproken worden van een goede opbrengst:

-

De samenwerking tussen EUREGIO en de betreffende deelregio´s is verder
geïntensiveerd en biedt zodoende een goede basis voor de EWRC 2020, maar ook
andere toekomstige (lobby-gerelateerde) activiteiten. (opvolging door EUREGIO)

-

Er zijn afspraken gemaakt tussen het Rijnlandinstituut, het Graafschap College
Doetinchem en Neth-ER, een Europese instelling gericht op het vergaren en
verspreiden van kennis op het gebied van onderzoek, innovatie en onderwijs.
(opvolging door Achterhoek)

-

Er is uitgebreid over EUREGIO-Rail gesproken met het plaatsvervangend hoofd van
de Unit Transport Networks DG Move, dhr. Philippe Chantraine. Conclusies waren
onder meer dat het project voldoet aan de eisen van DG MOVE, en ook aan een
mogelijke toekomstige Green Deal door de elektrificering van Münster-Enschede.
Verder werd het advies meegegeven om de lobby niet alleen te richten op Brussel,
maar ook de lidstaten Nederland en Duitsland daarin te betrekken. (opvolging door
EUREGIO, in het kader van project EUREGIO-Rail)

-

Er is gesproken met Euregio Scheldemond, onder meer over de ontwikkeling van
hun nieuwe grensvisie, het B-Solutionsprogramma en een gezamenlijke lobby met
betrekking tot INTERREG VI. Er is een afspraak gemaakt om onder andere tijdens
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de AEBR conferentie te Dresden en ITEM-conferentie te Enschede een vervolg aan
dit contact te geven. (opvolging door EUREGIO)

e) Evalutatie Grensztafel

De eerste keer dat de EUREGIO Youth Battle werd gehouden, in 2018, streek het project
Grensztafel met de eer. Het idee achter dit project is het om Nederlandse en Duitse
burgers op een ontspannen evenement over de grens samen te brengen en hen voor
een hapje en een drankje en een onderhoudend randprogramma aan één tafel te
verzamelen.
Omdat sommige oorspronkelijke ideeën niet haalbaar bleken, verplaatste de
projectgroep onder auspiciën van het EUREGIO-secretariaat de locatie van het
evenement naar de grens bij Vreden-Gaxel-Winterswijk, ten westen van het
industriegebied Vreden-Gaxel. Ondanks het bijzonder slechte weer werd de manifestatie
op een barbecueplaats langs een populaire toeristische fietsroute uitstekend bezocht en
mag ze als een groot succes worden beschouwd: Nederlanders en Duitsers onder het
genot van koffie, gebak en andere lekkernijen aan dezelfde tafel. Ter omlijsting was er
live muziek en konden de kinderen naar hartenlust spelen. Het programma zorgde voor
veel positieve reacties van de bezoekers, onder wie zich ook de nodige raads- en
commissieleden evenals burgemeesters uit de EUREGIO bevonden.
Inmiddels krijgen we alweer vragen of het evenement volgend jaar opnieuw wordt
georganiseerd. Het EUREGIO-secretariaat gaat nu met de vragenstellers in overleg of,
en zo ja, hoe je een Grensztafel 2020 vorm kunt geven.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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4:

Presentatie “75 jaar vrijheid”

Presentatie
“75 jaar vrijheid”
door Esther Ruesen, Directeur Stadsmuseum Doetinchem |
VVV Doetinchem | Kunstuitleen Stadsmuseum
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5:

Dagelijks Bestuur
a) Bericht vanuit het Dagelijks Bestuur
b) Vragen en suggesties uit de fracties

- 12 -

6:

Bericht uit de commissievergaderingen

De commissievoorzitters geven een mondeling bericht ter vergadering.
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7:

Benoeming nieuwe leden voor het Dagelijks Bestuur van de
EUREGIO

In gevolge artikel 11 van de Regeling van EUREGIO vindt de benoeming van de leden
van het Dagelijks Bestuur plaats door de EUREGIO-raad. De 3 individuële gemeenten
Hardenberg, Coevorden en Ommen hebben de heer Jan-Willem Wiggers, waarnemend
burgemeester gemeente Hardenberg, voorgesteld als opvolger van de heer Peter Snijders
(voormalig burgemeester gemeente Hardenberg en nu burgemeester van Zwolle).
Uit de Landkreise Grafschaft Bentheim en Osnabrück werden altijd de desbetreffende
Landräte als leden van het Dagelijks Bestuur voorgedragen. Mocht deze procedure
worden aangehouden, dan zouden Uwe Fietzek (Landkreis Grafschaft Bentheim) en Anna
Kebschull (Landkreis Osnabrück), allebei sinds 1 november 2019 in functie, aan de
EUREGIO-Raad als opvolgers van de huidige Landräte Friedrich Kethorn en Michael
Lübbersmann worden voorgedragen.
N.B.: conform artikel 14 lid 2 van het EUREGIO-reglement mag een lid van het Dagelijks
Bestuur niet langer lid van de vergadering van het Algemeen Bestuur zijn en dient hij zijn
mandaat in deze vergadering na zijn verkiezing als DB-lid neer te leggen.

Besluitvoorstel:
1.

De heer Jan-Willem Wiggers wordt verkozen tot lid van het Dagelijks Bestuur van
EUREGIO.

2.

Landrat Uwe Fietzek (Landkreis Grafschaft Bentheim) en Landrätin Anna Kebschull
(Landkreis Osnabrück) worden gekozen tot nieuwe DB-leden, mits de desbetreffende
voorstellen voor de vergadering van de EUREGIO-raad zijn ontvangen.
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8:

Benoeming nieuwe plv. voorzitter EUREGIO-commissie
Economie en Arbeidsmarkt

De EUREGIO-commissie Economie en Arbeidsmarkt heeft in zijn laatste vergadering op
24-09-2019 unaniem mevrouw Jeliazkova als plaatsvervangend commissievoorzitter
voorgedragen. Mevrouw Jeliazkova is politicologe en namens D’66 lid van de
Gemeenteraad van Enschede. Tot haar portefeuille behoren o.a. onderwijs, economie en
Europese aangelegenheden.

Besluitvoorstel:
De EUREGIO-raad volgt het voorstel van de commissie en benoemt mevrouw Jeliazkova
tot plaatsvervangend voorzitter van de commissie “Economie en Arbeidsmarkt”.
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9:

Bekrachtiging herbenoeming vakinhoudelijke deskundigen
EUREGIO-commissies

Volgens Artikel 12, lid 4 moeten de vakinhoudelijke deskundigen in de EUREGIOcommissies uitgaande van het jaar 2014, om de vier jaar worden herbenoemd door het
Dagelijks Bestuur en door de EUREGIO-raad worden bekrachtigd. Omdat deze
herbenoeming in 2018 niet heeft plaatsgevonden, stond deze op de agenda van de laatste
vergadering van het Dagelijks Bestuur d.d. 04-11-2019. Het Dagelijks Bestuur heeft in
deze vergadering de vakinhoudeijke deskundigen, zoals op bijgevoegd overzicht vermeld,
herbenoemd.

Besluitvoorstel:
De EUREGIO-raad bekrachtigt de herbenoeming door het Dagelijks Bestuur van de
vakinhoudelijke deskundigen in de drie EUREGIO-commissies.
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10:

Controle van de jaarrekening van de EUREGIO voor het begrotingsjaar
2018, decharge van directie en bestuur voor de jaarrekening 2018 en
behandeling van het jaaroverschot

Conform § 18 van het Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW) in
combinatie met § 95 van de Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)
dient de EUREGIO na afloop van elk begrotingsjaar een jaarrekening op te stellen, waarin het
resultaat van het afgelopen begrotingsjaar moet worden verantwoord.
Het ontwerp van de jaarrekening 2018 is op 03-06-2019 door de directeur-bestuurder van de
EUREGIO in zijn hoedanigheid van financieel beheerder opgesteld en door het Dagelijks
Bestuur op dezelfde dag goedgekeurd.
Hieraan voorafgaand was de ontwerpversie ter overleg voorgelegd aan de Begeleidingsgroep
Financiën.
Het ontwerp werd aan de kascommissie voorgelegd op 05-06-2019, en gelijktijdig is het
ontwerp ter kennis voorgelegd aan het Algemeen Bestuur en de EUREGIO-Raad.
Conform een beginselbesluit schakelt de kascommissie voor de uitvoering van de controle de
gespecialiseerde auditafdeling van de Kreis Borken in. De gespecialiseerde auditafdeling van
de Kreis Borken heeft de jaarrekening 2018 gecontroleerd op weergave, van een getrouw
beeld van het vermogen, de schulden, het resultaat en de financiële positie.
De kascommissie heeft in haar vergadering van 10-10-2019 de jaarrekening 2018 en het
accountantsverslag van de Kreis Borken van 19-08-2019 besproken. De kascommissie neemt
het accountantsverslag van de accountantsdienst Kreis Borken over en verklaart aan het
Algemeen Bestuur dat haar bevindingen tot geen bezwaren heeft geleid en de jaarrekening
2018 met het bijbehorend jaarverslag goedkeurt.
Het accountantsverslag met bijlagen (Jaarrekening 2018 met bijlage en jaarverslag, in de
versie die in de vergadering van de kascommissie op 10-10-2019 is vastgesteld alsmede de
accountantsverklaring van de accountantsdienst Kreis Borken) zijn als bijlagen bijgevoegd.
Eveneens ligt een schriftelijke verklaring van de kascommissie voor.
De kascommissie spreekt uit de in haar vergadering van 10-10-2019 getoetste versie van
de jaarrekening 2018 aan de desbetreffende organen voor te leggen en
·

de jaarrekening 2018 met een balanstotaal ter hoogte van € 35.851.421,28 en een
jaaroverschot ter hoogte van € 272.822,47 vast te stellen
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·

de directie en het Dagelijks Bestuur van de EUREGIO voor de jaarrekening 2018
decharge te verlenen

·

het jaaroverschot van € 272.822,47 voor een bedrag ter hoogte van € 90.940,83 aan
de egalisatiereserve en een bedrag ter hoogte van € 181.881,64 aan de algemene
reserve toe te voegen.

Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering van 04-11-2019 deze aanbeveling
besproken en besloten deze zonder opmerkingen door te sturen aan de EUREGIO-raad.
Besluitvoorstel:
De EUREGIO-raad adviseert het Algemeen Bestuur,
·

de jaarrekening 2018 met een balanstotaal ter hoogte van € 35.851.421,28 en een
jaaroverschot ter hoogte van € 272.822,47 vast te stellen

·

de directie en het dagelijks bestuur van de EUREGIO voor de jaarrekening 2018
decharge te verlenen

·

het jaaroverschot van € 272.822,47 voor een bedrag ter hoogte van € 90.940,83 aan
de egalisatiereserve en een bedrag ter hoogte van € 181.881,64 aan de algemene
reserve toe te voegen.
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11:

Begroting 2020

Het concept van het begrotingsreglement met de daartoe behorende bijlagen is
bijgevoegd. De begroting voor 2020 sluit met een overschot van € 14.505.
De begroting is vanwege de wijziging van de rechtsvorm opgesteld in overeenstemming met
het “Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) NRW”.
In aanvulling op de NKF-eisen is aan de begroting een bijlage “Paragrafen” met onder
meer een overzicht en beoordeling van de risico’s voor de EUREGIO toegevoegd, dit om
in het bijzonder te voldoen aan de informatiebehoefte van de Nederlandse leden voor wie
een dergelijke risicobeoordeling volgens het Nederlandse begrotingsrecht gebruikelijk is.
Het concept van het begrotingsreglement 2020 met de bijbehorende bijlagen is besproken
in de Begeleidingsgroep Financiën. De opmerkingen van de begeleidingsgroep treft u in
de bijlage aan.
Het Dagelijks Bestuur heeft in haar vergadering van 04-11-2019 het concept bevestigt en
adviseert de EUREGIO-raad, het concept aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.
Het Dagelijks Bestuur adviseert de EUREGIO-raad, het Algemeen Bestuur te adviseren,
het begrotingsreglement 2020 met de daartoe behorende bijlagen vast te stellen.

Besluitvoorstel:
De EUREGIO-raad besluit, het concept van het begrotingsreglement 2020 met de daartoe
behorende bijlagen voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.
De EUREGIO-raad adviseert het Algemeen Bestuur, het begrotingsreglement 2020 met
de bijbehorende bijlagen vast te stellen.
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12:

Aanpassing van de werkinstructie voor de financiële
boekhouding van de EUREGIO

Het in gebruik zijnde boekhoudsysteem DATEV kent voorlopig geregistreerde boekregels in
zogenoemde boekstapels die op een later tijdstip definitief worden geregistreerd.
Bij de EUREGIO gebeurt de registratie maandelijks gelijk met de aanmaak van een voorlopige
btw–aangifte. In het kader van de controle van de jaarrekening EUREGIO is met de accountant
van de Kreis Borken een richtlijn afgestemd hoe om te gaan met de voorlopige geregistreerde
boekregels. Deze dienen te worden opgenomen in Artikel 16 par. 2 en 3 van de werkinstructie
voor de financiële boekhouding.
Voorts zijn op grond van een wijziging in het huishoudelijk reglement in Nordrhein-Westfalen
tekstuele aanpassingen noodzakelijk.
Na besluit door het Dagelijks Bestuur is de aangepaste werkinstructie (zie bijlage), aan het
Algemeen Bestuur via de EUREGIO-raad, ter kennisname voor te leggen.
Het Dagelijks Bestuur heeft de bijgevoegde werkinstructie vastgesteld.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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13:

Voortgang Strategie EUREGIO 2030
Inhoudelijk

Tijdens de afgelopen vergadering zijn de eerste conceptteksten van de hoofdstukken 1
en 2 besproken, is de thematische opzet van de hoofdstukken 3 en 4 aan de orde
gekomen en is samenwerking met de Universiteit Twente voor het hoofdstuk Monitoring
en Evaluatie toegelicht.
Sinds de laatste Dagelijks Bestuursvergadering heeft onder andere de EUREGIO-raad
de wens geuit om meer betrokken te worden bij het strategieproces. Onder andere om
aan deze wens tegemoet te komen, vond in juli een driedaagse EUREGIO-strategie
heisessie plaats met een procesbegeleider. Om de commissieleden in staat te stellen in
de toekomst sterker deel te nemen aan de ontwikkeling en uitvoering van de strategie,
ontstond daar het idee om de inhoud van het strategiedocument te verrijken en in de
toekomst concrete werkprogramma's te ontwikkelen. Bovendien werd de heisessie benut
om de vorige concepthoofdstukken grondig te herzien (zie bijlage).
De resultaten van de heisessie werden op 17 oktober 2019 in detail gepresenteerd tijdens
een gremia overkoepelende vergadering. Hiervoor waren alle leden van de Raad, de drie
commissies en het Dagelijks Bestuur uitgenodigd. De talrijk opgekomen deelnemers aan
de vergadering verwelkomden de resultaten en aangepaste conceptteksten. Op een
aantal punten zag men nog ruimte voor verbetering. Bovendien werden nog gezamenlijk
voorbereidingen getroffen om werkprogramma’s te ontwikkelen. De input van de gremiaoverkoepelende vergadering wordt de komende weken door het secretariaat
gecontroleerd, gesorteerd en verwerkt.

De resultaten van de vergadering zullen

binnenkort schriftelijk aan alle leden van de gremia worden toegezonden.
Verder vond in augustus een eerste workshop met de Universiteit Twente plaats om de
contouren voor het hoofdstuk Monitoring en Evaluatie te ontwikkelen.

Besluitvoorstel:
Discussie.
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14:

Convenant GrenzInfoPunten

Op 25 november jl. is het convenant ondertekend op basis waarvan de langdurige
financiering van de GrensInfoPunten moet worden gewaarborgd. (Directie en Dagelijks
Bestuur zullen in de EUREGIO-raadsvergadering over deze ondertekening berichten).
Hierbij zijn voor het GIP EUREGIO de volgende instanties betrokken: het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), de provincies Overijssel en Gelderland, Regio
Achterhoek, gemeente Enschede (namens de arbeidsmarktregio Twente), gemeente
Hardenberg, de EUREGIO. De voorlopig laatste versie van het convenant stellen wij als
bijlage beschikbaar; tijdens de vergadering van de EUREGIO-Raad zullen wij ingaan op
eventuele ontwikkelingen.

Besluitvoorstel:
Discussie.
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15:

Transport en opslag kernafval Ahaus

In de laatste vergadering van de EUREGIO-raad namen de leden unaniem een
resolutie aan die zich in navolging van de al eerder aangenomen resoluties in de
regio richt tegen verdere transporten van kernafval naar de tussentijdse opslag in
Ahaus.
Inmiddels heeft het Bestuurssecretariaat de resolutie aan alle bevoegde instanties
en autoriteiten in Duitsland en Nederland doen toekomen en hun om een reactie op
de korte termijn gevraagd. In de vergadering wordt verslag gedaan van de actuele
stand van zaken en eventuele reacties.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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16:

INTERREG V A
a.

Stand van zaken algemeen

In de 15 vergaderingen van de INTERREG V-Stuurgroep EUREGIO vanaf begin 2015 zijn
tot nu toe in totaal 48 projecten goedgekeurd. Door deze projecten zijn de INTERREGmiddelen als volgt gereserveerd.
INTERREG-Reservering van EU-middelen (Stand 01-11-2019)
Reservering EUPrioriteit
EU - toewijzing
middelen
Abs.
%
Prioriteit I
€ 104,42 mln.
€ 104,40 mln.
99,99 %
Strategische initiativen
(EDR/EUR/ERW/ermn)
Prioriteit I
€ 9,14 mln.
€ 8,79 mln. *
96,2 %
overige sectoren *
EUREGIO
Prioriteit II
EUREGIO

€ 21,32 mln.

€ 19,81 mln. **

93 %

*

Het Comité van Toezicht heeft op 02-12-2016 besloten de indicatieve pot voor prioriteit I, “overige
sectoren” ook vrij te geven voor strategisch initiatief projecten.

**

Voor het project „EurHealth – 1Health“ met een toegekend EU-bedrag van € 2.405.000 stelt de
Stuurgroep EUREGIO € 1.130.000 EU-middelen beschikbaar. Dit bedrag is in de weergave van
de reservering van EU-middelen voor prioriteit II EUREGIO inbegrepen. Het resterende bedrag
wordt beschikbaar gesteld uit het indicatieve prioriteit II – middelenbudget van de Stuurgroepen
EDR (€ 1.000.000), Rhein Waal (€ 200.000) en ermn (€ 70.000).

b. Overzicht over de vergaderdata van de gremia
De tot nu toe vastgestelde data voor de INTERREG-gremia voor de komende maanden
zijn:
1. ROV: 04-12-2019, 23-01-2020
2. IO: 19-12-2019, 12-02-2020
3. Stuurgroep: 05-12-2019, 27-03-2020

c. Overzicht over de aangevraagde projecten
Als bijlage ontvangt u een overzicht van de door de Stuurgroep EUREGIO tot nu toe
goedgekeurde INTERREG V-projecten evenals de op dit moment voorliggende
projectideeën en –concepten.

Besluitvoorstel:
Kennisname.

- 24 -

17:

Advisering INTERREG V-projecten
a)

“Croco”

Het projectconcept treft u als bijlage aan.

Opmerkingen EUREGIO-commissies en Dagelijks Besetuur:
Er zijn geen opmerkingen vanuit de 3 EUREGIO-commissies en het Dagelijks Bestuur.

Besluitvoorstel:
Aanbeveling van het project.
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b)

“Euregio-Rail”

De projectaanvraag Euregio-Rail heeft de afgelopen weken nog enkele wijzigingen
ondergaan. De reden hiervan was dat er bij een aantal projectpartners aan Nederlandse
kant verschillend werd gedacht over het in de oorspronkelijke projectaanvraag
opgenomen spoortraject Amsterdam-Berlijn. De provincie Gelderland vindt dit thema
tegen de achtergrond van de ten dele nog onduidelijke politieke situatie op dit moment
nog niet geschikt om het tot deelthema of lobbyonderwerp van het project Euregio-Rail
te maken. Dit ligt onder meer aan het feit dat naast de al aanwezige verbinding via
Hengelo, Osnabrück enz. er nog wordt gesproken over een (toekomstige) variant via
Arnhem, Duisburg enz. Voor de eerste verbinding wordt al geruime tijd gelobbyd om de
reistijden op het traject Amsterdam-Berlijn op de lange duur te verkorten en de
verbinding als geheel te verbeteren. Voor de tweede verbinding wordt intensief overlegd
over de vraag in hoeverre deze in de toekomst haalbaar is. De provincie Gelderland wil
graag dat eerst de nog bestaande vragen worden opgelost, zodat vanuit haar optiek het
project Euregio-Rail vooralsnog zonder dit deelaspect (Amsterdam-Berlijn) zou kunnen
worden uitgevoerd.
De EUREGIO als lead partner is het met alle projectpartners eens dat men het gehele
thema Amsterdam-Berlijn uit het project haalt. Het project concentreert zich hiermee op
de verbindingen Münster-Zwolle en Dortmund-Enschede. De projectkosten en de
takenpakketten veranderen hierdoor wel. Een aantal partners uit Niedersachsen
verplaatst als gevolg van de projectwijzigingen zijn activiteiten van Euregio-Rail naar de
uit te breiden lobbyactiviteiten voor de verbinding Amsterdam-Berlijn via Hengelo,
Osnabrück enz.
De EUREGIO zelf zal het project Euregio-Rail als lead partner op een verantwoorde
wijze blijven coördineren. Zij zal tevens buiten INTERREG om de lobbyactiviteiten voor
de verbetering van de verbinding Amsterdam-Berlijn via Hengelo, Osnabrück enz.
ondersteunen (zoals dit tot nog toe gebeurt, onder andere op basis van de betreffende
intentieverklaring van de ‘stedendriehoek’ MONT met deelname van de EUREGIO) en
deelnemen aan de gesprekken en het overleg over het opzetten van een verbinding
tussen Amsterdam en Berlijn via Arnhem.
Het projectconcept is als bijlage toegevoegd in de versie zoals die nu als INTERREGaanvraag is ingediend en in december voor advies aan de Stuurgroep wordt voorgelegd.
Opmerkingen EUREGIO-commissie “Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling” en Dagelijks
Bestuur:
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In de EUREGIO-commissie “Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling” en in het Dagelijks
Bestuur waren er geen opmerkingen over dit project. Het project was destijds nog
beschikbaar in de versie mét het deelaspect Amsterdam-Berlijn.

Besluitvoorstel:
Aanbeveling van het project.
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18:

INTERREG V Kaderproject voor de EUREGIO
a) Wijziging procedure Kaderproject

Voorgesteld wordt om in het kaderproject in de toekomst met projectoproepen c.q.
Calls te werken, die synchroon moeten lopen aan de planning van de EUREGIOgremia. De procedure werd op 23 september 2019 in de vergadering van de
commissie "MOZER - maatschappelijke ontwikkeling" besproken en kortgesloten.
Vervolgens begon de eerste Call in het kaderproject op 8 oktober 2019. (Call eindigt
op 15 november 2019.) De projectoproep is op de website van de EUREGIO en de
socialemediakanalen van de EUREGIO gepubliceerd. Zo moet het ook in de toekomst
worden gedaan. Als opmaat is er een persbericht uitgegaan.
Tegelijkertijd is in de commissievergadering een zogeheten expertgroep gevormd,
bestaande uit drie Duitse en drie Nederlandse leden van de commissie, die per direct
de te subsidiëren projecten moet selecteren. Gekozen werden mevr. Lösel uit
Münster, burgemeester Bernd Overberg uit Emsbüren, burgemeester Annette
Bronsvoort van de gemeente Oost Gelre, mevr. Hemsing van Saxion Enschede,
mevr. Verbeek van de gemeente Enschede en mevr. Büning van de Kreis
Borken. Dit is in lijn met het voorstel van het Bestuurssecretariaat om telkens een
vertegenwoordiger te benoemen uit de regio Achterhoek, de regio Twente, uit
Noordoost-Overijssel en Niedersachsen en twee vertegenwoordigers uit NordrheinWestfalen. De expertgroep komt drie keer per jaar bijeen om de aanvragen te
selecteren en te beoordelen. Het besluit over de vraag welke projectaanvragen
moeten worden ondersteund, wordt genomen door de expertgroep en vervolgens
voorgelegd aan de betreffende EUREGIO-gremia: ter goedkeuring voor kleine
projecten tot een maximum subsidiebedrag van € 25.000 en ter kennisneming voor
miniprojecten tot een maximum subsidiebedrag van € 1.000 en kleine projecten tot
een maximum subsidiebedrag van € 5.000.
Voor de miniprojecten is in de vergadering – om de doorlooptijden van de projecten
te verkorten – een extra procedure ingesteld. Om de administratieve inspanningen zo
beperkt mogelijk te houden dienen de verantwoordelijke medewerkers in het
kaderproject in het EUREGIO-secretariaat een voorselectie van de miniprojecten te
maken. Deze voorselectie vindt onder meer plaats op basis van een reeds bestaande
lijst met criteria. De expertgroep beslist dan uiteindelijk in een procedure die drie keer
per jaar naast de bijeenkomst van de expertgroep plaatsvindt.
Besluitvoorstel:
Kennisname.
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b) Advisering intensieve samenwerkingsprojecten
Zoals besloten door de EUREGIO-Raad, in overeenstemming met het advies van de
commissies en het Dagelijks Bestuur, worden intensieve samenwerkingsprojecten vanaf
€ 5.000 eerst door de betreffende commissie vakinhoudelijk beoordeeld, voordat ze aan
het Dagelijks Bestuur en de EUREGIO-raad worden voorgelegd.

Er zijn op dit moment geen projecten die ter beoordeling in de commissies voorliggen.

c) Stand van zaken Kaderproject
Overzicht informatiebijeenkomsten
Sinds 01-01-2019 t/m 30-06-2019 zijn door de EUREGIO 3 presentaties op bijeenkomsten
gegeven, waar ook specifiek op informatie over de mogelijkheden van het Kaderproject
is gewezen. In totaal sinds projectbegin 44.
EU-middelen gereserveerd
Tot en met 30-06-2019 hebben een toekenning ontvangen:
o

500 ontmoetingsprojecten

o

82

intensievere

samenwerkingsprojecten

(waarvan

28

projecten

tot

€ 5.000,- EU-subsidie)

Zodoende zijn € 1.559.119,92 subsidiemiddelen toegewezen aan kleine en mini-projecten.
Daarvan zijn uitbetaald aan projectaanvragers: € 1.071.991,77.
In de periode van 31-03-2019 t/m 30-06-2019 zijn op grond van de uitputting van middelen
slechts 2 kleine en 15 mini-projecten goedgekeurd.
In de vergadering van de Stuurgroep INTERREG op 27-06-2019 is een projectwijziging voor
het Kaderproject EUREGIO, prioriteit II (nr. 202060) goedgekeurd, hetgeen inhoudt:
-

Verhoging van het aantal te subsidieren kleine projecten met 10 van 80 naar 90
projecten

-

Verhoging van de subsidiabele kosten voor deze kleine projecten onder “Diverse
partners” met € 500.000 van € 2.600.000 naar € 3.100.000.

-

Verhoging van het EU-aandeel van de financiering met € 250.000 van € 2.417.345
naar € 2.667.345.
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-

Verhoging van de regionale eigen bijdrage van de financiering met € 250.000 naar
€ 2.327.237.

Het wijzigingsbesluit van de Bewilligende Stelle – Bezirksregierung Münster – heeft de
EUREGIO op 05-08-2019 ontvangen.

Totale
beschikbare
subsidie
(2015 - 2022)

Toegewezen
subsidie
(stand
30-06-2019)

Totale
beschikbare
subsidie
(2015 - 2022)
Nieuw

Uitbetaalde
Subsidie
(stand
30-06-2019)

Ontmoetingen
(tot € 1.000,subsidie)
Intensievere
samenwerking
sprojecten
(tot max.
€ 25.000,subsidie)

297.000 €

297.000 €

306.366,33 €

264.467,33 €

1.300.000 €

1.550.000 €

1.252.753,59

807.524,44 €

Totaal

1.597.000 €

1.847.000 €

1.559.119,92 €

1.071.991,77 €

Besluitvoorstel:
Kennisname.

d) Overzicht evenementen i.h.k. van goedgekeurde projecten
-

Tentoonstelling “Mit den Augen der anderen” als afsluiting van de activiteiten inzake
het 50 jarig bestaan van de partnerschap Hellendoorn-Ibbenbüren (opening op
vrijdag 23-08-2019, om 19.00 uur in het Bürgerhaus Ibbenbüren). De tentoonstelling
liep t/m 23-11-2019.

Besluitvoorstel:
Kennisname.
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19:

INTERREG VI

Bij de voorbereidingen en planningen voor de nieuwe ondersteuningsfase van het EUprogramma INTERREG (INTERREG VI) is er sinds de laatste vergadering van het
Dagelijks Bestuur maar betrekkelijk weinig vooruitgang geboekt. Dat is vooral te wijten
aan de vertragingen die onder andere door de Europese verkiezingen en de daaruit
voortvloeiende vorming van de Europese Commissie zijn ontstaan.
Een mogelijke wijziging van het gebied ten aanzien van de berekening van middelen (zoals
onlangs besproken) is inmiddels niet meer aan de orde. De verantwoordelijke
vertegenwoordigster van de Europese Commissie heeft in de laatste vergadering van de
stuurgroep, die voor de zomervakantie plaatsvond, bevestigd dat de tendens momenteel
het handhaven van de gebieden is. Sinds enkele weken wordt echter opnieuw besproken
of de gebiedsindeling moet worden gewijzigd.
De voorbereidingsgroepen komen momenteel opnieuw voortdurend bijeen. Tijdens de
vergadering volgt een mondeling verslag van de actuele stand van zaken.

Besluitvoorstel:
Kennisname.

- 31 -

20:

Vergaderschema 2020

Als bijlage treft u het vergaderschema 2020 aan.

Besluitvoorstel:
Goedkeuring van de vergaderdata.

- 32 -

21:

Rondvraag
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6 Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht
1 Schriftelijke informatievoorziening commissie Bestuur en Sociaal

ACTIEVE SCHRIFTELIJKE INFORMATIEVOORZIENING
Bestemd voor: Commissie Bestuur en Sociaal 26 november 2019
Steller: wethouder M.H.H. van Haaren
Datum verzending: 26 november 2019
Voucherregeling wordt mantelzorgregeling
Mantelzorgers zijn ontzettend belangrijk: voor diegene waarvoor hij/zij zorgt, maar ook
voor onze gemeente. Zonder hun betrokkenheid en goede zorg bestaat de kans dat veel
meer ondersteuning nodig is. De gemeente Berkelland wil mantelzorgers dan
ook tegemoet komen en hen de mogelijkheid bieden om tegen een lage eigen bijdrage
gebruik te maken van huishoudelijke hulp. Deze regeling bestond al in 2019 en wordt in
2020 voortgezet onder het abonnementstarief.
We hebben het afgelopen jaar onderzocht of er alternatieven zijn voor deze vorm van
ondersteuning. Dat is niet het geval. We verlengen dan ook de afspraken met de huidige
zorgaanbieders (Buurtdiensten, Helpgewoon, M.I.E.P en TZorg). De mantelzorgers
betalen de eigen bijdrage via het CAK. Doordat in 2020 geen vouchers meer worden
ingekocht door mantelzorgers, wijzigt de naam van de regeling naar: ‘Mantelzorgregeling
2020’.
Berkellandwijzer binnenkort online
Om inwoners nog beter op weg te helpen en tegemoet te komen aan een veelgehoorde
vraag, starten we met een online sociale kaart voor en van Berkelland: de
Berkellandwijzer. Op deze website kunnen inwoners terecht voor vragen in het dagelijks
leven over wonen, vrijwilligerswerk, geld, zorg, werk, leren, vervoer, sport, jeugd en
gezin. Vanavond wordt de website getest door inwoners en professionals, op 12
december wordt Berkellandwijzer officieel gelanceerd.
Om Berkellandwijzer onder de blijvende aandacht te brengen bij inwoners en
professionals, start in januari een uitgebreide communicatiecampagne.
Wet verplichte GGZ (Wvggz): regionale netwerkbijeenkomst op 28 november
(herinnering)
Op 1 januari 2020 treden de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de
Wet Zorg en Dwang (WZD) in werking. Samen vervangen ze de huidige Wet bijzondere
opname psychiatrische ziekenhuizen (Wet BOPZ). Deze wetten regelen de gedwongen
zorg voor volwassenen en kinderen. De belangrijkste verandering voor cliënten is dat de
wetten uitgaan van behandeling (in plaats van opname) en wel zo veel mogelijk in de
eigen leefomgeving: ook ambulante verplichte zorg is mogelijk.
Op 28 november 2019 bent u uitgenodigd voor een regionale netwerkbijeenkomst over
de Wvggz, van 13.00-17.30 uur, Kerkstraat 35 in Wilp. Deze bijeenkomst wordt
georganiseerd door GGNet, gemeenten in de regio’s Oost Veluwe/Midden-IJssel en
Achterhoek en het Openbaar Ministerie regio Oost. U kunt zich nog aanmelden via
d.naus@ggnet.nl.
Inspiratiebijeenkomst één verordening Sociaal Domein op 9 december
(herinnering)
Vorige week heeft u het programma ontvangen van de inspiratiebijeenkomst één
verordening Sociaal Domein. Deze bijeenkomst is bedoeld voor raadsleden uit
Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk, cliëntenraden, Welzijnsraden,

bezwaarschiftencommissies en medewerkers die werkzaam zijn in het sociaal domein
van onze gemeenten en bij de Sociale Dienst Oost Achterhoek. Het belooft een zeer
interessante en waardevolle middag te worden. Vanwege de organisatie vragen wij u
zich uiterlijk 2 december aan te melden via onze eigen griffie.

7 Voorstel bespreekstuk / Nieuwbouw Integraal Kindcentrum en gymzaal het Simmelink
1 Dossier 2075 voorblad.pdf

Commissie Bestuur en Sociaal
Dossiernummer
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Vertrouwelijk
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Vergaderdatum

26 november 2019
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Omschrijving

Voorstel bespreekstuk / Nieuwbouw Integraal
Kindcentrum en gymzaal het Simmelink

Geagendeerd
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Commissie Bestuur en Sociaal
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1 Voorstel en besluit

Zaaknummer

:

246008

Raadsvergadering

:

10 december 2019

Onderwerp

:

Nieuwbouw Integraal Kindcentrum en gymzaal het Simmelink

Collegevergadering
Portefeuillehouder
Steller

:
:
:

5 november 2019
H.J. Bosman
L. Hutten

tel:

: 0545-250 250

Te nemen besluit:
1. Een krediet van € 2.710.027,- beschikbaar stellen voor de nieuwbouw van het
schoolgedeelte voor Integraal kindcentrum (IKC) het Simmelink, die voldoet aan de
eisen van een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG).
2. Een krediet van € 424.226,- beschikbaar stellen voor de voorfinanciering van de
nieuwbouw van de kinderopvang van IKC het Simmelink, die voldoet aan de eisen van
een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG).
3. Een krediet van € 1.116.542,- beschikbaar stellen voor de nieuwbouw van de gymzaal
voor IKC het Simmelink, die voldoet aan de eisen van een Bijna Energie Neutraal
Gebouw (BENG).
4. Een krediet van € 145.772,- beschikbaar stellen om extra duurzaamheidsmaatregelen te
treffen zodat IKC het Simmelink gebouwd kan worden volgens de eisen van een Energie
Neutraal Gebouw (ENG).
5. Een krediet van € 302.500,- beschikbaar stellen voor onderzoek, het participatietraject
met de buurt en de herontwikkeling van de vrijkomende ruimte.
6. Voor de dekking van de kredieten genoemd onder beslispunt 1 tot en met 5 ter hoogte
van € 4.699.067,- vanaf de begroting van 2022 een netto kapitaallast opnemen van
€ 51.004,- voor de realisatie van vervangende nieuwbouw voor IKC Het Simmelink.
7. Een krediet beschikbaar stellen van € 1.443.887,- voor sloopkosten en het afboeken van
boekwaardes en dit bedrag dekken uit de reserve Onderwijshuisvesting.
Waarom dit voorstel en wat is het effect
Op 29 augustus 2019 heeft Delta Scholengroep een gewijzigde huisvestingsaanvraag
voor IKC het Simmelink ingediend. De aanvraag betreft de nieuwbouw van IKC het
Simmelink, inclusief een gymzaal, op locatie Ketterinksteeg 2c in Eibergen. Met de
aanvraag speelt Delta Scholengroep in op de demografische ontwikkelingen en willen ze
het Rooms-katholieke onderwijs in Eibergen toekomstbestendig maken. Daarnaast wordt
een stap gezet in de realisatie van een toekomstbestendig Integraal Kindcentrum (IKC)
met een doorgaande ontwikkellijn voor 2 tot 12-jarigen in Eibergen. Dit is een uitwerking
van de op 30 juni 2015 door u vastgestelde visie ‘Toekomstgericht primair onderwijs
Berkelland’.
Argumentatie:
1.1.Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak
De gemeente Berkelland is verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting op haar
grondgebied. De aanvraag is getoetst aan de verordening ‘Voorzieningen huisvesting
onderwijs 2019’.
1.2.De aanvraag sluit aan op de visie en ontwikkelingen in Berkelland
De huisvestingsaanvraag past in het op 30 juni 2015 vastgestelde visiedocument

______________________________________________________________________
In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
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0
stemmen voor,
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0

‘Toekomstgericht Primair Onderwijs Berkelland’ om per kern te komen tot
samenhangende voorzieningen op school en in de wijk voor 2 tot 12-jarigen op het
gebied van onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding. Deze aanvraag past binnen de
totale ontwikkeling van het onderwijs in Eibergen, die in gang gezet is met de nieuwbouw
van het Sterrenpalet en deel uit maakt van het Integraal Huisvestingsplan (zomer 2020).
1.3.Nieuwbouw heeft de voorkeur boven renovatie
We hebben een renovatiescan van de bestaande schoolgebouwen laten uitvoeren.
Daaruit is gebleken dat het ruimtelijk en technische programma van IKC het Simmelink in
de gebouwen te realiseren is. Het realiseren van het functionele programma is echter
belangrijker voor IKC het Simmelink. Dit is niet (voldoende) mogelijk binnen de
bestaande schoolgebouwen. Daarnaast vraagt renovatie een hoge financiële investering
en zijn duurzaamheidsmaatregelen beter toe te passen bij nieuwbouw dan bij renovatie.
Dit, in combinatie met het niet kunnen realiseren van het functionele programma, leidt
ertoe dat nieuwbouw de voorkeur heeft boven renovatie.
1.4.Er wordt gebouwd voor 175 leerlingen
In de huisvestingsaanvraag gaat IKC het Simmelink uit van de bouw van een
onderwijsvoorziening voor 200 leerlingen. Bij het bepalen van de leerlingenaantallen
gaan wij uit van de prognoses van MOOZ. MOOZ is een onderzoeksbureau dat
beleidsonderzoek doet en advies levert en leerlingenprognoses opstelt. De meest
recente prognose (2019) gaat uit van 176 leerlingen in 2019, daarna volgt een lichte
daling, met vervolgens een stijging naar 176 leerlingen in 2033. Op 1 oktober 2019 had
het Simmelink 157 leerlingen. Dit daadwerkelijke leerlingenaantal is minder dan het
leerlingenaantal uit de prognoses van MOOZ (2019). Deze daling wordt mogelijk
veroorzaakt doordat de nieuwbouw van het Sterrenpalet in Eibergen leerlingen kan
aantrekken die normaliter naar het Simmelink zouden gaan. De praktijk laat zien dat
nieuwbouw van een school vaak een aanzuigende werking heeft. Het verschil tussen
200 leerlingen, waarvoor IKC het Simmelink een aanvraag indient, en het huidige
leerlingenaantal van 157 leerlingen is groot. Daarom stellen we voor om te bouwen voor
175 leerlingen. Dit komt overeen met de prognoses van MOOZ (2019). Als het huidige
leerlingenaantal licht groeit, is dit op te vangen in een gebouw voor 175 leerlingen. Een
gebouw voor 175 leerlingen vangt daarnaast het ruimtegebrek op dat het Sterrenpalet nu
heeft. Door de grote groei in leerlingen op het Sterrenpalet is er niet voldoende ruimte (er
is gebouwd voor 230 leerlingen en ze hadden op 1 oktober 2019 278 leerlingen). Als de
leerlingenaantallen zich met de nieuwbouw van het Simmelink gaan stabiliseren kan dit
in een school voor 175 leerlingen opgevangen worden. De ruimtebehoefte van een
school voor 175 leerlingen is 1080 m².
1.5.Vergoeding vindt plaats op basis van de normbedragen van de VNG
Conform het raadsbesluit ‘Onderwijshuisvesting’ van 19 maart 2019 volgen en werken
we met normbedragen per m² voor de (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen zoals
voorgesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Het normbedrag voor
2019 is € 2.147,55 per m² en gaat uit van Bouwbesluit 2012 Frisse Scholen B. De
gemeente is wettelijk verplicht om de bouw van een school mogelijk te maken die aan
deze eisen voldoet. Maar de verwachting is dat er in 2020 een nieuw Bouwbesluit komt,
waardoor de eisen bijgesteld worden naar ‘Bijna Energie Neutraal Gebouw’ (BENG). Dit
leidt waarschijnlijk tot hogere bouwkosten. De bouw van IKC het Simmelink begint naar
verwachting pas als het nieuwe bouwbesluit is ingegaan. Daarom, en vanwege de
ambities van de gemeente Berkelland om in 2030 energieneutraal te zijn, stellen we voor
om een krediet beschikbaar te stellen waarmee volgens de BENG-eisen gebouwd kan
worden. De normbedragen van de VNG die horen bij Bouwbesluit 2020 zijn nog niet
bekend. Om toch tot een reëel normbedrag te komen hebben we een marktconsultatie
laten uitvoeren om te bepalen hoeveel procent het meer kost om een school volgens
BENG normen te bouwen in plaats van volgens de normen ‘Frisse Scholen B’. Uit de
marktconsultatie is gebleken dat dit ongeveer 19% extra kost. Daarom stellen we voor de
normvergoeding met 19% te verhogen om zo een krediet vast te kunnen stellen
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waarvoor een BENG-voorziening gebouwd kan worden. De BENG-normvergoeding
wordt daarmee € 2.555,58,- per m². De totale normvergoeding voor de bouw van het
onderwijsgedeelte van IKC het Simmelink bedraagt dan € 2.760.027,-. U heeft al een
voorbereidingskrediet van € 50.000,- verstrekt, dus dit bedrag moet in mindering
gebracht worden op de normvergoeding. Voor het onderwijsgedeelte leidt dit tot een
resterende kredietaanvraag van € 2.710.027,-. Zie voor de berekening van de
normvergoeding de toelichting bij dit voorstel.
2.1.De aanvraag voor de voorfinanciering van de nieuwbouw van de kinderopvang sluit aan
bij de onderwijsvisie van de gemeente Berkelland
De huisvestingsaanvraag past in het op 30 juni 2015 vastgestelde visiedocument
‘Toekomstgericht Primair Onderwijs Berkelland’ om per kern te komen tot
samenhangende voorzieningen op school en in de wijk voor 2 tot 12-jarigen op het
gebied van onderwijs, opvang en vrijetijdsbesteding. Dit versterkt een doorgaande
ontwikkellijn. In het raadsbesluit ‘Onderwijshuisvesting’ van 19 maart 2019 heeft u deze
ambitie herbevestigd door te besluiten de oppervlakte voor de kinderopvang voor te
financieren, zodat het bouwen van Integrale kindcentra mogelijk wordt.
2.2.Vergoeding vindt plaats op basis van de normbedragen van de VNG
De kinderopvang deelt het gebouw samen met de school. Daarom is het wenselijk dat de
voorfinanciering op dezelfde manier gefinancierd wordt als de school. Hiermee kan
voorkomen worden dat er binnen één gebouw volgens verschillende standaarden
gebouwd wordt vanwege verschillende vergoedingen. Daarom wordt de voorfinanciering
van de kinderopvang ook bepaald volgens de normvergoeding van de VNG. Hiervoor
geldt dezelfde argumentatie als genoemd onder argument 1.5. De hoogte van de
normvergoeding BENG bedraagt € 2.555,58,- per m². Het totaal krediet voor de
voorfinanciering van de kinderopvang van 166 m² is € 424.226,-.
3.1.Een gymzaal op het Simmelink blijft noodzakelijk
Basisschool ’t Simmelink is hoofdgebruiker van gymzaal ’t Simmelink. Daarnaast wordt
er gebruik van gemaakt door andere gebruikers. De fietsafstand naar de Pickerhal is
groot voor de leerlingen (met name voor leerlingen uit de onderbouw). Met het oog
hierop is het zeer wenselijk dat er een gymzaal op ’t Simmelink blijft bestaan. In het
haalbaarheidsonderzoek dat uitgevoerd gaat worden naar de binnensport in Eibergen en
bij de toekomstvisie op de Pickerhal wordt rekening gehouden met deze gymzaal. Wij
voorzien hierin geen concurrentie voor de Pickerhal omdat er voldoende aanbod is voor
nog een sportaccommodatie (lees Pickerhal).
3.2.Uitkomst stedenbouwkundige verkenning
De stedenbouwkundige verkenning heeft aangetoond dat locatie Ketterinksteeg 2c
(voormalige Julianaschool) en 2d (gymzaal ’t Simmelink) het meest geschikt zijn voor de
nieuwbouw van IKC het Simmelink. Als de huidige gymzaal blijft staan beperkt dit het
ontwerp voor nieuwbouw van IKC het Simmelink.
3.3.Natuurlijk moment om een toekomstbestendige gymaccommodatie te bouwen
De gymzaal aan de Ketterinksteeg 2d is eigendom van en in beheer en exploitatie van
de gemeente Berkelland. De gymzaal is gedateerd (1980) en is niet duurzaam. De
meerjaren onderhoudsplanning laat zien dat de gemeente de komende jaren ongeveer
€ 113.000,- moet investeren in technische installaties en € 10.000,- per jaar in het
onderhoud. Daarnaast zou het eventueel verduurzamen van de accommodatie
± € 360.000,- kosten. Door gelijk met de nieuwbouw van IKC het Simmelink een nieuwe
gymzaal te realiseren creëren we een toekomstbestendige accommodatie. Dit sluit aan
bij het collegeprogramma ‘Sport is meer!’.
3.4. Natuurlijk moment om de gymzaal af te stoten
Omdat de aanvraag voor nieuwbouw van IKC het Simmelink binnenkwam en we oog
hebben voor toekomstbestendigheid van onze gymzalen, hebben we gekeken of er een
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slimme combinatie gemaakt kon worden tussen beide voorzieningen. IKC het Simmelink
heeft aangegeven dat ze de bouw, onderhoud en exploitatie van de gymzaal op zich wil
nemen. Dit betekent dat de gemeente de accommodatie af kan stoten, wat aansluit bij de
visie van de gemeente ten aanzien van (de exploitatie) van sportaccommodaties. Voor
het beheer en de exploitatie van de gymzaal ontvangt de stichting een genormeerde
bijdrage bewegingsonderwijs van de gemeente. De bijdrage is afhankelijk van het aantal
groepen op de school. IKC het Simmelink zal deze bijdrage ontvangen als ze
verantwoordelijk wordt voor de gymzaal. Als IKC het Simmelink nu al verantwoordelijk
zou zijn voor de exploitatie, het beheer en onderhoud, zou de bijdrage € 8.913,42 per
jaar zijn.
3.5.De maatvoering van de huidige gymzaal voldoet niet
IKC het Simmelink heeft een aanvraag ingediend voor de nieuwbouw van een gymzaal
met een speelvloer van 308 m². Dit omdat de afmeting van de huidige speelzaal 200 m²
is en dit te klein is om goed bewegingsonderwijs te kunnen geven en 308 m² hiervoor de
ideale grootte is. We onderschrijven dat de huidige maatvoering inderdaad niet
voldoende is om goed bewegingsonderwijs te geven. Volgens de VNG normen, zoals
opgenomen in onze verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs 2019’, moet een
speelvloer van 252 m² voldoende zijn in een nieuwe gymzaal. Daarom stellen we voor
een gymzaal te bouwen die overeen komt met de maatvoering uit onze verordening. De
oppervlakte van de speelvloer is dan 252 m². Voor sportverenigingen die nu al gebruik
maken van de gymzaal blijft de gymzaal geschikt. Voor verenigingen waarvoor een
groter vloeroppervlakte noodzakelijk is, is ruimte in de Pickerhal.
3.6.Vergoeding op basis van de normbedragen van de VNG
In de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs 2019’ staat opgenomen dat de
normvergoeding voor een gymzaal met een netto speeloppervlakte van 252 m²
€ 1.084.021,- bedraagt. Deze vergoeding gaat uit van de bouw van een gymzaal die aan
Bouwbesluit 2012 Frisse Scholen B voldoet. In lijn met de argumentatie bij argument 1.5
stellen we voor om de VNG normvergoeding Frisse Scholen B om te rekenen naar een
normvergoeding BENG op basis van marktconsultatie. Uit de marktconsultatie blijkt dat
het 3% extra kost om een gymzaal te bouwen die aan de BENG-normen voldoet in
plaats van aan de Frisse Scholen B normen (zie ook de toelichting). De normvergoeding
voor een gymzaal met een speelvloer van 252 m² die aan de BENG-eisen voldoet is
€ 1.116.5412,-.
4.1.BENG wordt de norm en ENG de ambitie
Op 19 maart 2019 heeft u via het raadsvoorstel ‘Onderwijshuisvesting’ besloten om te
streven naar een zo hoog mogelijk niveau van duurzaamheidsmaatregelen, richting de
norm Energie Neutraal Gebouw (ENG). Dit draagt bij aan de doelstelling ‘Berkelland
Energieneutraal 2030’. Uitgangspunt was dat eventueel (extra) exploitatievoordeel voor
schoolbesturen als gevolg van deze extra maatregelen in principe terugvloeit naar de
gemeente. Tijdens dit project is gebleken dat het niet mogelijk is uit te rekenen wat het
exploitatievoordeel voor schoolbesturen is. Dit komt door toekomstige factoren, zoals
gasprijzen en onderhoudskosten van de installaties, die niet in te schatten zijn. Ook
kunnen we niet bepalen wat exact het verschil is tussen exploitatie van een BENG en
ENG gebouw. Omdat eventueel (extra) exploitatievoordeel voor schoolbesturen niet
bepaald kan worden, kan het ook niet terugvloeien naar de gemeente. Daarnaast is het
zelfs mogelijk dat een ENG gebouw qua exploitatie geen voordeel oplevert ten opzichte
van een BENG gebouw. Daarom stellen we voor de investering om naar een ENGvoorziening te gaan als extra investering van de gemeente te zien, waarmee we
bijdragen aan de ambitie Energieneutraal Berkelland 2030.
4.2.ENG vergoeding op basis van marktconsultatie
Zoals genoemd onder argument 1.5 heeft marktconsultatie uitgewezen met welk
percentage de VNG-norm verhoogd moet worden om een school en kinderopvang te
bouwen die aan de BENG eisen voldoen. Om te bepalen welke extra investering er nodig
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is om een ENG voorziening te bouwen, is ook een marktconsultatie gedaan. De extra
investering om de gymzaal aan de ENG-eisen te laten voldoen in plaats van aan de
BENG-eisen is bepaald aan de hand van de marktprijzen. In totaal komt de extra
investering voor de bouw van IKC het Simmelink, inclusief gymzaal, die aan de ENGeisen voldoet op € 145.772,-. Zie de toelichting voor de berekening hiervan.
5.1.Terreininrichtingskosten inclusief participatieproces
De buurt is nauw betrokken bij het tot stand komen van de visie en ambities van IKC het
Simmelink. Vanuit het wijk- en kerngericht werken is het de ambitie om het vrijkomende
gebied in samenspraak met de buurt opnieuw te ontwerpen en in te richten. Voor de
inrichting van het terrein wordt € 302.500,- aan kosten geraamd. Deze kosten bestaan
onder andere uit kosten voor onderzoek, inrichting, verlichting en het participatieproces.
6.1.Jaarlijkse lasten investering opnemen vanaf begroting 2022
De kapitaalslasten van de investering ter hoogte van € 51.004,- worden opgenomen in
de begroting vanaf het jaar volgend op het jaar waarin de bouw gereed is. De
verwachting is dat de bouw wordt afgerond in 2021, dus vanaf 2022 moeten de
kapitaalslasten gedekt worden in de begroting.
7.1.Inzet onderwijsreserve
De onderwijsreserve mag ingezet worden voor onder andere de sloopkosten en
afwaardering van de boekwaarden. Op het Simmelink staan drie scholen en een
gymzaal aan de Ketterinksteeg. Deze scholen en de gymzaal moeten gesloopt worden
en de boekwaarden moeten afgewaardeerd worden. De onderwijsreserve bedroeg op 1
januari 2019 € 7.000.000,-.
Kanttekeningen en risico’s
1.1.De BENG en ENG normbedragen zijn gebaseerd op marktconsultatie omdat de
BENG normbedragen van de VNG nog niet bekend zijn. De marktconsultatie is
gebaseerd op voorlopige BENG eisen, omdat de definitieve BENG eisen nog niet
bekend zijn. Het krediet wat we beschikbaar stellen om een BENG-voorziening te
bouwen, is het bedrag waarvoor IKC het Simmelink de voorziening moet bouwen.
Achteraf zal er geen verrekening plaatsvinden. Zowel de gemeente als IKC het
Simmelink lopen hierdoor een risico, omdat de BENG normbedragen die de VNG
gaat adviseren zowel hoger, als lager kunnen uitvallen. Als het BENG normbedrag
van de VNG lager uitvalt dan het BENG normbedrag op basis van marktconsultatie,
loopt de gemeente het risico meer te financieren dan op basis van de VNG BENG
norm zou moeten. Andersom loopt IKC het Simmelink het risico dat ze minder BENG
normvergoeding van de gemeente ontvangen dan ze volgens de toekomstige BENG
normen van de VNG zouden ontvangen. IKC het Simmelink is hiervan op de hoogte
en is bereid dit risico te nemen. De verwachting is dat het BENG normbedrag van de
VNG in de loop van 2020 bekend wordt. Hierop wachten zou het proces enorm
vertragen. Door het krediet op basis van marktconsultatie beschikbaar te stellen hoeft
er achteraf geen verrekening plaats te vinden en loopt het proces geen vertraging op.
1.2.Het bouwheerschap ligt bij stichting IKC het Simmelink maar wij houden nauw
toezicht op het verloop van het proces, waaronder de aanbesteding, en de inzet van
onze financiële middelen om zo de gemeentelijke risico’s zo klein mogelijk te houden.
1.3.De gemeente Berkelland ontvangt een (niet geoormerkte) bijdrage voor de
onderwijshuisvesting in het Gemeentefonds. De normvergoedingen van de VNG voor
2019 zijn met 40% verhoogd, omdat de normvergoedingen niet meer aansloten bij de
marktprijzen. Deze verhoging is echter niet meegenomen in onze uitkering via het
Gemeentefonds. Ook voor de extra investering om een onderwijsvoorziening te
bouwen die aan de BENG of ENG eisen voldoet wordt de gemeente niet via het
Gemeentefonds gecompenseerd.
2.1 Basisschool het Simmelink en kinderopvang Humanitas werken op dit moment al
samen en hebben een intentieverklaring ondertekend waaruit blijkt dat ze het
voornemen hebben samen een Integraal kindcentrum te starten. Er is echter nog
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geen sprake van een daadwerkelijke samenwerkingsovereenkomst. Deze
samenwerkingsovereenkomst wordt ondertekend voordat de bouw start.
3.1 Uit de financiële doorrekening moet blijken of IKC het Simmelink de bouw, exploitatie
en het beheer van de gymzaal op zich wil nemen. Dit kan pas berekend worden
tijdens de ontwerpfase van het project. Mocht blijken dat stichting IKC het Simmelink
de bouw, exploitatie en het beheer niet op zich kan nemen, kan de gemeente de
bouw en het beheer op zich nemen. IKC het Simmelink is voornemens om het
voorstel door te laten gaan.
4.1 De kapitaalslasten van de investering worden opgenomen in de begroting vanaf
2022. Hierdoor neemt het verwachte gemeentelijk tekort toe. Dit betekent een extra
bezuinigingsopdracht.
Financiën
Hieronder wordt per onderdeel aangegeven wat de kredieten zijn op basis van Frisse
Scholen, B, BENG en ENG. De uitgebreide berekening van de bedragen zijn terug te
vinden in de toelichting.
Normvergoeding school op basis van
 Frisse Scholen B
 Bijna Energie Neutraal Gebouw
 Energie Neutraal Gebouw

€ 2.319.351,€ 2.760.027,€ 2.842.828,-

Normvergoeding kinderopvang op basis van
 Frisse Scholen B
 Bijna Energie Neutraal Gebouw
 Energie Neutraal Gebouw

€
€
€

356.493,424.226,436.953,-

Normvergoeding gymzaal (conform verordening 252 m²) op basis van
 Frisse Scholen B
€ 1.084.021, Bijna Energie Neutraal Gebouw
€ 1.116.542, Energie Neutraal Gebouw
€ 1.166.786,Terreininrichtingskosten
Het krediet van € 302.500,- is nodig voor onderzoek, het participatietraject met de buurt
en de herontwikkeling van de vrijkomende ruimte. Dit krediet is als volgt opgebouwd:
 Onderzoekskosten
€ 10.000, Inrichting terrein
€ 175.000, Openbare verlichting
€ 25.000, Klimaatadaptatie/water afkoppeling
€ 50.000, Participatietraject buurt
€ 17.500, Aanpassing infrastructuur
€ 25.000,- +
€ 302.500,Voor de bouw van de school gaan we minimaal uit van een BENG vergoeding van
€ 2.760.027,-. U heeft al een voorbereidingskrediet van € 50.000,- verstrekt, dus dit
bedrag moet in mindering gebracht worden op de normvergoeding. Voor het
onderwijsgedeelte leidt dit tot een resterende kredietaanvraag van € 2.710.027,-.
Totale nieuwe voorgestelde investering IKC het Simmelink
 Onderwijsgedeelte BENG
 Kinderopvang BENG
 Gymzaal 252 m² BENG
 Extra investering BENG -> ENG
 Terreinrichtingskosten
 Totaal
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€ 2.710.027,€ 424.226,€ 1.116.542,€ 145.772,€ 302.500,- +
€ 4.699.067,-

Door de sloop van de verschillende gebouwen is er sprake van vrijval van kapitaallasten.
Dit in relatie tot de totale investering voor IKC het Simmelink leidt tot een nieuwe
jaarlijkse netto kapitaallast vanaf 2022 van € 51.004,-.
We gaan proberen in aanmerking te komen voor subsidies, zoals Steengoed Benutten.
Omdat het nog niet zeker is dat we deze daadwerkelijk toegekend krijgen, is hier in de
doorrekening van de kapitaallasten nog geen rekening mee gehouden.
Communicatie
We communiceren hierover via de gebruikelijke kanalen, zoals Berkelbericht, de website,
social media, een persbericht en een persgesprek.
Initiatief, participatie en rol gemeente
Er is constructief en intensief overleg gevoerd met het bestuur van Delta Scholengroep
over deze huisvestingsaanvraag. Ook Humanitas is betrokken, als potentiële
kinderopvangpartner voor het vormen van het integraal kindcentrum.
In het voortraject zijn bijeenkomsten georganiseerd voor de buurtbewoners, om ze op de
hoogte te brengen van de ontwikkelingen, te spreken over hoe zij de functie van de
school zien en hoe zij de omgeving het liefst zien. In het vervolgtraject zullen ze ook bij
de ontwerpfase betrokken worden.
Planning en evaluatie
Na toekenning van het krediet zal IKC het Simmelink de bouwopdracht in 2020
verstrekken. In de voorlopige planning staat de verhuizing naar de nieuwe locatie
gepland voor het schooljaar 2021/2022.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,
M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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Raadsvergadering

:

10 december 2019

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019;
besluit:
1. Een krediet van € 2.710.027,- beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van het
schoolgedeelte voor integraal kindcentrum (IKC) het Simmelink, die voldoet aan de
eisen van een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG).
2. Een krediet van € 424.226,- beschikbaar te stellen voor de voorfinanciering van de
nieuwbouw van de kinderopvang van IKC het Simmelink, die voldoet aan de eisen
van een Bijna Energie Neutraal Gebouw (BENG).
3. Een krediet van € 1.116.542,- beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van de
gymzaal voor IKC het Simmelink, die voldoet aan de eisen van een Bijna Energie
Neutraal Gebouw (BENG).
4. Een krediet van € 145.772,- beschikbaar te stellen om extra
duurzaamheidsmaatregelen te treffen zodat IKC het Simmelink gebouwd kan
worden volgens de eisen van een Energie Neutraal Gebouw (ENG).
5. Een krediet van € 302.500,- beschikbaar te stellen voor onderzoek, het
participatietraject met de buurt en de herontwikkeling van de vrijkomende ruimte.
6. Voor de dekking van de kredieten genoemd onder beslispunt 1 tot en met 5 ter
hoogte van € 4.699.067,- in de begroting van 2022 een netto kapitaallast op te
nemen van € 51.004,- voor de realisatie van vervangende nieuwbouw voor IKC Het
Simmelink.
7. Een krediet beschikbaar te stellen van € 1.443.887,- voor sloopkosten en het
afboeken van boekwaardes en dit bedrag dekken uit de reserve
Onderwijshuisvesting.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
10 december 2019
de griffier,

de voorzitter,
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Toelichting raadsvoorstel
Onderwerp

: Nieuwbouw Integraal Kindcentrum en gymzaal het Simmelink

Kern Eibergen
De onderwijsvisie voor Eibergen is gebaseerd op de visie van schoolbesturen en
voorschoolse partners op de ontwikkeling van drie onderwijsvoorzieningen met een eigen
identiteit en evenwichtige spreiding over de kern. Daarmee wordt voldaan aan uw wens,
en de wens van de inwoners, voor een gevarieerd onderwijsaanbod in Berkelland.
Begin 2019 is de vernieuwbouw van het Sterrenpalet aan de Prins Bernhardstraat
afgerond. Nu is de realisatie van een Rooms-katholieke onderwijsvoorziening aan de
Ketterinksteeg aan de beurt, vooruitlopend op het Integraal Huisvestingsplan. Samen met
het schoolbestuur is er gekozen voor een integrale gebiedsbenadering, omdat drie
onderwijslocaties vervangen worden door één locatie. Daarom is in het voortraject niet
alleen gekeken naar de invulling van de onderwijshuisvoorziening, maar ook naar hoe de
voorziening het ‘hart’ van de wijk kan worden. Hiervoor zijn verschillende bijeenkomsten
georganiseerd waar school, buurt en andere belangstellenden aanwezig waren.
Het schoolbestuur heeft een visiedocument opgesteld, waarin de onderwijsambities en
doelen vertaald zijn naar een huisvestingsconcept met relatieschema, omschrijving van
de functionele ruimten en een ruimtestaat. Daarnaast is er een renovatiescan en
stedenbouwkundig onderzoek uitgevoerd en loopt er een flora- en fauna onderzoek.
De bijeenkomsten hebben samen met het visiedocument geleid tot een startnotitie die de
onderlegger is voor de huisvestingsaanvraag die Delta Scholengroep op 29 augustus
2019 heeft ingediend.
Samenvatting van de aanvraag
- Uit de renovatiescan blijkt dat renovatie van één van de drie bestaande
schoolgebouwen functioneel, technisch en financieel niet verantwoord is. Daarom
doet Delta Scholengroep een aanvraag voor nieuwbouw.
- In de nieuwbouw zal het Simmelink hoofdgebruiker zijn. Ze willen samen met
Stichting Kinderopvang Humanitas een integraal kindcentrum (IKC) starten.
- De beoogde locatie voor de vervangende nieuwbouw is Ketterinksteeg 2c, de
voormalige locatie van de Julianaschool.
- Het Simmelink vraagt om de bouw van een voorziening van 1372 m². Hiervan is
1206 m² bedoeld voor de school, dit is de oppervlakte voor een voorziening voor
200 leerlingen. Daarnaast vragen ze 166 m² voor de kinderopvang.
- Onderdeel van de vervangende nieuwbouw is een nieuw te realiseren gymzaal
van ongeveer 530 m², met een speelvloer van 308 m².
Beoordeling aanvraag IKC het Simmelink
Aan de Ketterinksteeg staan drie schoolgebouwen uit 1980. Twee van de drie
schoolgebouwen staan leeg (Ketterinksteeg 2a en 2c) en zijn eigendom van de
gemeente. De derde school, het Simmelink (voorheen de Schakel), aan de
Ketterinksteeg 2b is nog in gebruik. Verder staat er aan de Ketterinksteeg 2d een
gymzaal. Deze gymzaal is in eigendom en beheer en exploitatie van de gemeente. De
gymzaal is gedateerd (1980) en is niet duurzaam. Daarnaast voldoet het met een
speelvloer van 200 m² niet aan de maatvoering die de Koninklijke Vereniging voor
Lichamelijk onderwijs (KVLO) adviseert (een speelvloer van 308 m²).
De gemeente moet de komende jaren ongeveer € 113.000,- investeren in vervanging van
de technische installatie en de komende tien jaar jaarlijks € 10.000,- in onderhoud. Tot
slot zou het eventueel verduurzamen van de gymzaal ± € 360.000,- kosten. Voor het in
stand houden van een gedateerde gymzaal is dus een flinke investering nodig.
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Wat maakt deze aanvraag bijzonder?
Omdat de gymzaal gedateerd en niet duurzaam is en de gemeente er de komende jaren
flink in moet investeren dient zich een natuurlijk moment aan om na te denken over de
toekomstbestendigheid van de gymzaal. Dit sluit aan bij het collegeprogramma ‘Sport is
meer!’. De aanvraag voor nieuwbouw van IKC het Simmelink heeft ertoe geleid dat de
vraag rond toekomstbestendigheid van de gymzaal relevant werd. Daarom is gekeken of
er een slimme combinatie gemaakt kan worden tussen beide voorzieningen. Dit heeft tot
een integrale maatwerkoplossing voor een brede onderwijsvoorziening met gymzaal
geleid.
IKC het Simmelink ziet de te realiseren gymzaal als welkome aanvulling op het IKC. Ze
heeft dan ook aangegeven dat ze het bouwheerschap voor de gehele nieuwbouw, zowel
IKC als gymzaal, op zich wil nemen. Daarnaast is ze bereid de exploitatie en het
onderhoud van de gymzaal op zich te nemen.
IKC het Simmelink zal uit drie onderdelen (onderwijs, kinderopvang en gymzaal) bestaan.
De wens is om integraal gebruik te maken van de voorzieningen. De kinderopvang gaat
een deel van het gebouw huren, maar een schoolbestuur mag daar wettelijk geen rol in
vervullen. Om dit toch mogelijk te maken richt IKC het Simmelink een stichting op,
stichting IKC het Simmelink. Door oprichting van deze stichting worden mogelijke
problemen rond verhuur aan de kinderopvang of uitdagingen in beheer, exploitatie en
dagelijks gebruik opgevangen.
In de stichting zitten twee bestuurders van Delta Scholengroep. Omdat de gymzaal ook
onder de verantwoordelijkheid van de stichting valt, zal de gemeente (tijdelijk) ambtelijk
vertegenwoordigd zijn in de stichting. De gemeente wil het liefst geen actieve
bemoeienis, behalve rond de roostering en tarieven. Door zitting te nemen in de stichting
kunnen de kwaliteitsvoorwaarden, tarieven en openingstijden bewaakt worden en kan
gevolgd worden of de stichting aan de voorwaarden voldoet.
Voor de bouw van IKC het Simmelink en de gymzaal doet de gemeente Berkelland
zaken met stichting IKC het Simmelink. Voorheen deed de gemeente rechtstreeks zaken
met schoolbesturen. Bij de bouw van IKC het Sterrenpalet heeft de gemeente zaken
gedaan met VCO Oost-Nederland. De kinderopvangorganisatie is daar integraal
onderdeel van. In het geval van IKC het Simmelink is de kinderopvang geen onderdeel
van de Delta Scholengroep. Daarom wordt de stichting opgericht en doen we zaken met
deze stichting.
Stichting IKC het Simmelink zal een jaarlijks genormeerde bijdrage bewegingsonderwijs
van de gemeente ontvangen voor de exploitatie en het onderhoud en beheer van de
gymzaal. Deze bijdrage bestaat uit een vaste bijdrage voor de exploitatie, het beheer en
onderhoud en een variabel bedrag afhankelijk van het aantal bovenbouwgroepen dat
gebruik maakt van de gymzaal. IKC het Simmelink maakt aanspraak op deze vergoeding
vanaf het moment dat de gymzaal in gebruik genomen wordt. Ter indicatie: als de nieuwe
gymzaal op dit moment in gebruik genomen zou worden, zou de bijdrage € 8.913,42 per
jaar zijn. Door indexeringen zal dit bedrag iets afwijken op het moment dat de gymzaal in
gebruik genomen wordt.




Vaste vergoeding (>252 m²) =
€ 3.442,77
Variabele vergoeding = (6 groepen x 1,5 klokuur x € 607,85) € 5.470,65 +
Totaal vergoeding 2019 (ter indicatie)
€ 8.913,42

Er wordt nog een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen stichting IKC het
Simmelink en de gemeente om zaken als het financieringsmodel, regeling rond de
tarieven van de gymzaal, kwaliteitseisen rondom onderhoud, beheer en materialen en
roostering van gebruik vast te leggen. De uitwerking van het financiële beheermodel zal
niet leiden tot een aanvullende kredietaanvraag.
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In deze constructie verandert de rol van de gemeente van eigenaar en beheerder in die
van subsidient en partner. Dit sluit aan op de visie van de gemeente ten aanzien van (de
exploitatie van) sportaccommodaties.
Leerlingenprognoses
De hoogte van de normvergoeding is afhankelijk van de leerlingenprognose van de
betreffende school. De ruimtebehoefte wordt bepaald met de leerlingenprognose. IKC het
Simmelink vraagt krediet aan voor de bouw van een school voor 200 leerlingen. Wij
bepalen de ruimtebehoefte van een school aan de hand van prognoses van MOOZ. De
meest recente prognose (2019) gaat uit van 176 leerlingen in 2019, daalt daarna licht en
stijgt dan weer tot 176 leerlingen in 2033.
Op 1 oktober 2019 had het Simmelink 157 leerlingen. Deze daling wordt mogelijk
veroorzaakt doordat de nieuwbouw van het Sterrenpalet in Eibergen leerlingen heeft
aangetrokken die normaliter naar het Simmelink zouden gaan. De verwachting is dat dit
wellicht ook het geval zal zijn als de nieuwbouw van IKC het Simmelink klaar is. Daarom
gaan we uit van de prognoses van MOOZ 2019 en kan er in een school voor 175
leerlingen nog licht gegroeid worden ten opzichte van het huidige leerlingenaantal.
Ruimtebehoefte IKC het Simmelink
De ruimtebehoefte voor een school voor basisonderwijs wordt bepaald aan de hand van
het aantal leerlingen en is inclusief een speellokaal van 90 m². De genormeerde
ruimtebehoefte voor 175 leerlingen is 1080 m². De kinderopvang heeft een oppervlak van
166 m² nodig. De totale ruimte behoefte komt daarmee uit op 1246 m².
Naast de ruimtebehoefte voor de onderwijsvoorziening, geldt er ook een minimum
terreinoppervlakte voor het verharde gedeelte (speelplaats). Het minimale
terreinoppervlakte bedraagt 3m² per leerling, met een minimum van 300 m² netto. Voor
een school met 175 leerlingen volstaat een verhard gedeelte van 525 m². Kosten
hiervoor zijn meegenomen in de terreininrichtingskosten.
Vergoeding onderwijsvoorziening en kinderopvang
Ruimtebehoefte
De ruimtebehoefte voor 175 leerlingen is 1080 m² bruto vloeroppervlak.
 200 m² + 5,03 x 175 leerlingen = 1080 m².
 Het bruto vloeroppervlak wordt voor de berekening van de normvergoeding
onderverdeeld in:
o 350 m² vaste voet.
o 730 m² overig oppervlak.
Vergoeding vindt plaats op basis van de VNG normen
Conform het raadsbesluit ‘Onderwijshuisvesting’ van 19 maart 2019 volgen en werken
we met de normbedragen per m² voor de (ver)nieuwbouw van schoolgebouwen zoals
voorgesteld door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Deze normbedragen
zijn opgenomen in de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs Berkelland
2019’. Op dit moment is alleen het normbedrag behorende bij Bouwbesluit 2012 Frisse
Scholen B voor 2019 bekend. Die normvergoeding bedraagt € 2.147,55 per m².
Normvergoeding Frisse scholen B
Normbedragen conform verordening:
- Startbedrag eerste 350 m²
- Bedrag elke volgende m²

€ 1.031.171,€ 1.764,63
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De hoogte van de normvergoeding 2019 Frisse scholen B wordt als volgt bepaald:
- Startbedrag eerste 350 m²
€ 1.031.171,- Normvergoeding overige oppervlak
€ 1.288.180,o 730 m² x € 1.764,63
+
- Totaal
€ 2.319.351,o € 1.031.171,- + € 1.288.180,Dit komt neer op een gemiddelde normvergoeding van € 2147,55 per m² voor een
schoolgebouw van 175 leerlingen (€ 2.319.351,- / 1080 m²).
In het raadsvoorstel van 19 maart 2019 is gesproken over een normvergoeding van €
1851,- per m². Het gaat hier om een gemiddeld normbedrag dat de VNG hanteert.
Hoe groter de onderwijsvoorziening, hoe lager de normvergoeding per m² wordt. Er is
namelijk sprake van een vast startbedrag voor de eerste 350 m². Daarna wordt er een
bedrag van € 1.764,63 gerekend per overige m². Als de hierboven genoemde
berekening gevolgd wordt, wordt de gemiddelde normvergoeding lager naarmate er
een groter gebouw gebouwd wordt.
Normbedrag Bijna Energie Neutraal Gebouw
Het normbedrag voor 2019 van € 2.147,55 per m² gaat uit van Bouwbesluit 2012 Frisse
Scholen B. De gemeente is wettelijk verplicht om de bouw van een school die aan het
Bouwbesluit voldoet mogelijk te maken. De verwachting is dat er in 2020 een nieuw
Bouwbesluit komt met BENG-eisen (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Dit leidt
waarschijnlijk tot hogere bouwkosten. De bouw van IKC het Simmelink begint naar
verwachting pas als het nieuwe bouwbesluit ingaat. Daarom, en vanwege de ambities
van de gemeente Berkelland om in 2030 energieneutraal te zijn, stellen we voor om een
krediet beschikbaar te stellen waarmee minimaal volgens de BENG-eisen gebouwd kan
worden. De normbedragen van de VNG die horen bij Bouwbesluit 2020 zijn nog niet
bekend. Om toch tot een reëel normbedrag te komen is er een marktconsultatie bij SBM
gedaan om te bepalen hoeveel procent het meer kost om een BENG school te bouwen in
plaats van Frisse Scholen B. Uit de marktconsultatie is gebleken dat dit 19% extra kost.
Daarom moet de normvergoeding met 19% verhoogd worden om een vergoeding te
kunnen geven om een BENG-voorziening te bouwen. De BENG-normvergoeding wordt
dan € 2.555,58 per m² (€ 2.147,55 x 1,19 = € 2.555,58).
Normbedrag Energie Neutraal Gebouw
Uit de marktconsultatie is ook gebleken dat het ongeveer 3% extra kost om extra
duurzaamheidsmaatregelen te treffen waardoor het school gebouw aan de ENG-eisen
voldoet in plaats van aan de BENG-eisen. De BENG normvergoeding moet met dit
percentage verhoogd worden. Dit leidt tot een normvergoeding ENG van € 2.632,25 per
m² ( € 2.555,58 x 1,03 = € 2.632,25).
Normvergoedingen op basis van VNG normen en marktconsultatie
Op basis van de Frisse Scholen B normvergoeding (volgens VNG) zou IKC het
Simmelink recht hebben op de volgende normvergoedingen:
 Onderwijsvoorziening: 1246 m² x € 2.147,55,=
€ 2.319.351, Kinderopvang:
166 m² x € 2.147,55,=
€ 356.493,- +
 Totaal
€ 2.675.844,Op basis van de BENG normvergoeding (marktconsultatie) adviseren we de volgende
kredieten om een BENG-voorziening te bouwen:
 Onderwijsvoorziening: 1246 m² x € 2.555,58
=
€ 2.760.027, Kinderopvang:
166 m² x € 2.555,58,=
€ 424.226,- +
 Totaal
=
€ 3.184.253,-
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Om aan de ambitie Energieneutraal Berkelland 2030 bij te dragen dient er extra
geïnvesteerd te worden. Op basis van de ENG normvergoeding (marktconsultatie)
adviseren we de volgende kredieten om een ENG-voorziening te bouwen:
 Onderwijsvoorziening: 1246 m² x € 2.632,25
=
€ 2.842.828, Kinderopvang:
166 m² x € 2.632,25
=
€ 436.953, Totaal
=
€ 3.279.781,-

+

Het verschil tussen de investering voor een BENG-voorziening en ENG-voorziening
bedraagt € 95.528,-. Dit is het extra krediet dat nodig is om de school en kinderopvang
conform ENG-eisen te kunnen bouwen. Daarnaast wordt er extra krediet aangevraagd
om de gymzaal naar het ENG niveau te brengen. Zie het kopje hieronder.
Vergoeding gymzaal
Ruimtebehoefte gymzaal
Uit de renovatiescan van 7 december, uitgevoerd door SBM, blijkt dat de aanwezige
gymzaal een aardige technische kwaliteit kent, hoewel er wel geïnvesteerd moet worden
in de technische installatie. De gymzaal is goed onderhouden maar de functionele eisen
voor sportaccommodaties zijn tegenwoordig hoger. De afmeting van de gymzaal is met
10x20 meter niet conform de richtlijnen van de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijk
Onderwijs (KVLO). Zij adviseren om een gymzaal te bouwen met afmetingen van de
speelvloer van 22 bij 14 meter (totaal 308 m²). Daarom vraagt IKC het Simmelink krediet
aan voor de bouw van een gymzaal met een speelvloer van 308 m².
We onderschrijven de noodzaak om een gymzaal te bouwen met een grotere speelvloer,
omdat de speelvloer van 200 m² niet meer volstaat. Volgens de verordening
‘Voorzieningen huisvesting onderwijs 2019’ voldoet een gymzaal met een speelvloer van
252 m². Voor medegebruik zou een gymzaal met een speelvloer van 308 m² het beste
zijn. Uit analyse van het medegebruik van gymzaal ’t Simmelink blijkt dat de gebruikers
voldoende hebben aan een speelvloer van 252 m². We gaan er daarbij vanuit dat er een
andere sportaccommodatie in Eibergen blijft (Pickerhal) die voldoet aan de KVLO
normen. Daarom honoreren we de aanvraag voor een gymzaal met een vloer van 308 m²
niet, maar stellen we voor om een krediet te verstrekken voor een gymzaal met een
speelvloer van 252 m².
Normvergoeding op basis van VNG norm en marktconsultatie
In de verordening ‘Voorzieningen huisvesting onderwijs 2019’ is een normvergoeding
opgenomen op basis van Frisse scholen B. Deze normvergoeding gaat uit van een
speelvloer van 252 m² en bedraagt € 1.084.021,-. Uit de marktconsultatie is gebleken dat
het 3% extra aan investeringen kost om een gymzaal aan de BENG-eisen te laten
voldoen in plaats van aan Frisse scholen B. Dit is veel minder dan de 19% die het aan
extra investeringen kost om het duurzaamheidsniveau van de school en kinderopvang te
verhogen. Dit kan verklaard worden doordat de sprong om bij een gymzaal van
Bouwbesluit Frisse Scholen B naar BENG te gaan minder kostbaar is dan bij een
schoolgebouw. Dit komt doordat de energievraag bij een gymzaal veel kleiner is
vanwege het gebruik en de niet flexibele ontwerpvorm van een gymzaal. Daarnaast kost
het 4,5% meer om de gymzaal aan de ENG-eisen in plaats van BENG-eisen te laten
voldoen.
De normvergoedingen voor een gymzaal met een speelvloer van 252 m² bedragen zijn,
op basis van de VNG normvergoeding en marktconsultatie, als volgt:
 Frisse scholen B
=
€ 1.084.000, Bijna Energie Neutraal Gebouw
=
€ 1.116.542, Energie Neutraal Gebouw
=
€ 1.166.786,-
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Extra krediet voor maatregelen ENG
Het verschil tussen de investering voor een BENG-voorziening en ENG-voorziening voor
de school en kinderopvang bedraagt € 95.528,-. Dit is het extra krediet dat nodig is om
de school en kinderopvang conform ENG-eisen te kunnen bouwen. De extra investering
om een gymzaal met een speelvloer van 252 m² te bouwen die aan de ENG-eisen in
plaats van BENG-eisen voldoet is € 50.244,-. Totaal is er dus een extra krediet van
€ 145.772,- nodig om IKC het Simmelink aan de ENG-eisen te laten voldoen, in plaats
van aan de BENG eisen.
Inkoop- en aanbestedingsbeleid
Op de uitvoering van het bouwplan is het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de
gemeente Berkelland van toepassing. Dit betekent dat de opdrachtgever (Stichting IKC
het Simmelink) zich zal houden aan het beleid van de gemeente voor het verstrekken
van opdrachten en aanbestedingen voor werken, diensten en leveringen. Conform de
raadsbrief van 23 mei 2019 heeft de onderhandse meervoudige aanbesteding voor
architectenkeuze in samenspraak met de gemeentelijk inkoopadviseur plaatsgevonden.
Fasering/planning
De bouw van de school start naar verwachting in oktober 2020 en zou eind 2021 klaar
moeten zijn.
Bijlagen:
Bijlage 1 Huisvestingsaanvraag Het Simmelink
Bijlage 2 Leerlingenprognose Gemeente 2019
Bijlage 3 Het Simmelink Renovatiescan
Bijlage 4 Stedenbouwkundig programma
Bijlage 5 Startnotitie IKC het Simmelink
Bijlage 6 Persbericht nieuwbouw IKC het Simmelink
Bijlage 7 Intentieverklaring Het Simmelink – Humanitas
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1 Bijlage 1 - Huisvestingsaanvraag Het Simmelink

Formulier voor aanvragen van Voorzieningen in de onderwijshuisvesting (artikel 6, lid 1)
Per type aanvraag - programma, spoedeisende aanvraag of bouwvoorbereiding - 1 formulier invullen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bestuursgegevens van het bevoegd gezag:
Betreft: Aanvraag namens het schoolbesturen Stichting Delta Scholengroep voor
vervangende nieuwbouw t.b.v. het realiseren van een (I)KC.
Namens deze;
Naam : Stichting Delta Scholengroep
Adres : Beverweerdlaan 3
Postcode/Plaats : 6825 AE Arnhem
Contactpersoon huisvestingszaken : Mevrouw J. Groosman
Telefoonnummer : (0)26 7600 900
E-mail : info@deltascholengroep.nl
2. Type aanvraag *
De aanvraag betreft een:
 opneming in het programma


aanvraag op basis van de spoedprocedure



aanvraag bouwvoorbereiding

Bij bouwvoorbereiding na invullen van 3a verder gaan met invullen van 5!
3. Gegevens over de gewenste voorziening
a. De aanvraag is bedoeld voor:
schoolnaam

: Het Simmelink (stichting Delta scholengroep)

BRIN-nummer

: 09JX

gebouwadres

: Ketterinksteeg 2b, 7152 BG te Eibergen

gebouw(deel)nr.

:-

functie gebouw *

:
 hoofdgebouw van hoofdvestiging


hoofdgebouw van nevenvestiging



dislocatie van de hoofd-/nevenvestiging**

AANVRAAG VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS (ARTIKEL 6, LID 1)

b. Gevraagde voorziening
Over te leggen gegevens:

(codering: zie onder 3b)

1.



nieuwbouw

A, B of C, E, F, J

2.



vervangende bouw

B of C, D, E, F, J

3.



uitbreiding

B of C, D (alleen bij vervanging gebouw), E, F, J

4.



ingebruikneming

A (alleen bij nieuwe bekostiging), B of C, E/F, J

5.



verplaatsing noodlokalen

C, E, J

6.



terrein

---

7.



eerste inrichting olp (PO)

---

8.



9.



eerste inrichting meubilair (PO) --eerste inrichting leer- en
--hulpmiddelen en meubilair (VO)

10. 

medegebruik

G

11. 

aanpassing

B, D, E, F, J

12. 

herstel van constructiefouten

D, E

herstel/vervanging van schade
13. 

in geval bijzondere

E, H

omstandigheden
14. 
*
**

huur sportterrein VO

I

Aankruisen/invullen hetgeen van toepassing is.
Doorhalen hetgeen niet van toepassing is.

AANVRAAG VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS (ARTIKEL 6, LID 1)

Codering benodigde gegevens:
A : Beschikking van de minister inzake schikking van school of afdeling.
B : Prognose voor ten minste 15 jaren bij permanente bouwaard.
C : Prognose voor ten minste 4 jaren bij tijdelijke bouwaard.
D : Bouwkundige opname volgens het formulier ‘bouwkundige opname’
- voor onderhoud en constructiefouten: desbetreffende element(en);
- voor vervangende bouw: alle gebouwelementen.
E : Alleen indien de feitelijke kostensystematiek van toepassing is:
kostenraming.
F : (Eventueel) na bouwvoorbereiding: bouwplan en bouwbegroting.
G : Opgave van aantal groepen waarvoor medegebruik wordt gewenst en - indien
bekend - gebouw waarin medegebruik wordt gewenst.
H : Aard van de schade, aard van de bijzondere omstandigheden en - bij inbraak aangifte bij politie
I:

Opgave noodzaak en aantal lestijden gebruik.

J:

Indien van toepassing: opgave (voorgenomen) beschikkingen

(fusies/opheffingen/verplaatsingen en dergelijke).
c. Gewenste omvang voorziening:


bij voorziening 1/2/3/4/5/7/8A/8B/9/10/15:
200 groepen/leerlingen (aangevuld met kind voorzieningen /kinderopvang /BSO)



bij voorziening 11/12/13/14 omschrijving werkzaamheden:

d. Gewenste bouwaard voorziening:
 permanent


tijdelijk

e. Gewenste plaats voorziening (bij nieuwbouw/vervangende bouw ingebruikneming en
verplaatsing noodlokalen)
Ketterinksteeg 2C, 7152 BG te Eibergen

AANVRAAG VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS (ARTIKEL 6, LID 1)

f.

Gewenste datum aanvang uitvoering
-

Eind 2020

4. Spoedprocedure
a. Aanduiding omstandigheden spoedeisendheid:
b. Reden waarom voorziening niet kon worden aangevraagd in het kader van een nog
vast te stellen programma:

5. Bouwvoorbereiding
Over te leggen gegevens:


Nieuwbouw

(codering: zie onder 3b)
A, B of C, E, J

 Vervangende bouw

B of C, D, E, J



Uitbreiding

B of C, D (enkel bij vervanging van een gebouw), E, J



……………………….

E,J, ………………………………………………………...

Gewenste locatie van de voorziening Ketterinksteeg 2C, 7152 BG te Eibergen
Gewenst tijdstip realisering 2020-2021
Bijlagen
Aantal bijlagen bij dit formulier: 4
Omschrijving bijlagen:
1. Leerlingenprognoses, bron gemeente Berkelland
2. Het Simmelink Renovatiescan d.d. 07 december 2018
3. Het Simmelink Stichtingskosten d.d. 29 augustus 2018
4. Het Simmelink Startnotitie d.d. 29 augustus 2018

AANVRAAG VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS (ARTIKEL 6, LID 1)

Ondertekening
Ondergetekenden verklaren dat de aanvraag namens het bestuur van het bevoegd gezag is
ingediend.
Namens de betrokken stichting Delta Scholengroep
Stichting Delta Scholengroep
Plaats: ___________________________ Datum: ________________________
Voorzitter:___________________________ Secretaris: _______________________

AANVRAAG VOORZIENINGEN HUISVESTING ONDERWIJS (ARTIKEL 6, LID 1)

1 Bijlage 2 - Leerlingenprognose Gemeente 2019

Prognoses MOOZ 2019 het Simmelink (voorheen basisschool de Schakel)
Rijlabels
09JX-00 Basisschool De Schakel

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
264 249 219 186 173 176 173 171 168 165 164 164 165 166 168 169 171 173 174 176

1 Bijlage 3 - Het Simmelink Renovatiescan

Renovatiescan IKC ’t Simmelink te Eibergen

I.o.v. de gemeente Berkelland

Renovatiescan IKC ’t Simmelink te Eibergen

I.o.v. de gemeente Berkelland

Naam
KvK nummer
Projectnummer
Auteur(s)
Adres
Datum
Status
Aantal pagina's

SBM
06090607
2P1708300
Mevr. M. Wolbers
Hofstraat 79 7607 AC
Almelo
7 december 2018
Concept
28

CONCEPT

2 - 28
F0-22-4/2

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

3

1.

5

Inleiding

1.1

Aanleiding en achtergrond

5

1.2

Uitgangspunten - toetsingskader

6

1.3

Doelstelling

6

2.

Ruimtelijke programma

7

2.1

Ruimtebehoefte

7

2.2

Ruimtelijke analyse

7

2.3

Deelconclusie

7

3.

Functioneel programma

8

3.1

Functionele behoefte

8

3.2

Functionele analyse

8

3.2.1

Bereikbaarheid

9

3.2.2

Comfort

9

3.2.3

Duurzaamheid

10

3.2.4

Flexibiliteit

10

3.2.5

Ruimtegebruik

10

3.2.6

Representativiteit

10

3.2.7

Veiligheid

11

3.2.8

Voorzieningen

11

3.3
4.

Deelconclusie
Technische kwaliteit – Bestaande gebouwen

12
13

4.1

Nulmeting

13

4.2

Bouwkundige gebouwdelen

14

4.3

Installatietechnische gebouwdelen

15

4.4

Deelconclusie

16

5.

Technische kwaliteit - Bouwbesluit 2012

17

5.1

Uitgangspunt

17

5.2

Bouwkundige aanpassingen

17

5.3

Installatietechnische aanpassingen

19

5.4

Deelconclusie

19

6.

Technische kwaliteit – Frisse Scholen klasse B

20

6.1

Uitgangspunt

20

6.2

Bouwkundige aanpassingen

20

6.3

Installatietechnische aanpassingen

21

6.4

Deelconclusie

21

CONCEPT

3 - 28
F0-22-4/2

7.

Investeringskosten

22

7.1

Uitgangspunt

22

7.2

Financiële analyse

22

7.3

Deelconclusie

23

8.

Conclusies

24

8.1

Ruimtelijk programma
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1. Inleiding
1.1

Aanleiding en achtergrond

Vanaf medio 2019 gaan basisschool De Regenboog en IKC De Schakel (beide scholen vallen onder
het bestuur van Stichting Delta) samen met Kinderopvang Humanitas verder als IKC ‘t Simmelink. De
beoogde locatie hiervoor is de huidige onderwijslocatie aan de Ketteringsteeg. Deze onderwijslocatie,
gelegen in de Eibergse wijk ’t Simmelink, bestaat uit drie nagenoeg identieke schoolgebouwen voor
primair onderwijs en één gymzaal. De vier gebouwen zijn gerealiseerd in 1980 en nadien enkele malen
gerenoveerd.
Het schoolgebouw aan de Ketterinksteeg 2a is
niet meer in gebruik en staat momenteel leeg.
Het schoolgebouw aan de Ketterinksteeg 2c,
waarin nu IKC Juliana is gehuisvest, zal op korte
termijn eveneens leeg komen te staan i.v.m.
vergevorderde fusie-/nieuwbouwplannen van de
school op een andere locatie in Eibergen.
Hierdoor zal aan de Ketterinksteeg een
onderwijslocatie ontstaan met veel leegstand en
slechts 1 onderwijsinstelling (IKC de Schakel).
De onderwijslocatie in haar huidige vorm heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 3750 m2 bruto
vloeroppervlak (bvo) inclusief de gymzaal.
Bovenstaande ontwikkelingen vormen de aanleiding voor dit onderzoek, de renovatiescan. Voor de
toekomstige IKC ’t Simmelink is er een ruimtelijk functioneel programma van eisen vervaardigd (bijlage
2). Op basis van de hierin omschreven ruimtelijke, functionele en (op hoofdlijnen) technische eisen en
wensen dient in beeld te worden gebracht of de huidige gebouwen middels renovatie geschikt gemaakt
kunnen worden. In de volgende paragraaf worden de uitgangspunten voor het onderzoek omschreven.
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1.2

Uitgangspunten - toetsingskader

Bij de renovatiescan wordt gekeken in welke mate de gewenste ruimtelijke, functionele en technische
kwaliteit behaald wordt en wat hiervoor de te verwachten investeringskosten zijn. Hieronder worden
deze uitgangpunten beschreven.
Ruimtelijk programma
Als toetsingskader voor het ruimtelijk programma is aangesloten bij de normen zoals vastgesteld in de
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015, aangevuld met de uitgangspunten voor de
kinderopvang. Het totaal aan ruimtebehoefte bedraagt conform deze uitgangpunten 1827 m2 bvo.
Functioneel programma
Naast de hierboven omschreven ruimtelijke behoefte wordt gekeken in welke mate gewenste
functionele kwaliteit gerealiseerd kan worden. Als toetsingskader wordt hiervoor het Ruimtelijk
Functioneel Programma van Eisen, februari 2018 gehanteerd. Waarbij de criteria in deze rapportage
gekoppeld worden aan de prestatie indicatoren uit de NEN 8021.
Technisch programma
Voor het technisch toetsingskader wordt aangesloten bij het bouwbesluit 2012 (niveau nieuwbouw),
aangevuld met de kwaliteitseis Frisse scholen Klasse B. In het kader van dit onderzoek zijn de
kwaliteitseisen voor BENG niet meegenomen, een en ander besloten en vastgesteld in de stuurgroep.
Financieel toetsingskader
Voor het financiële toetsingskader is in het kader van dit onderzoek als uitgangpunt genomen dat de
totale investeringskosten voor de renovatie maximaal 80% mag bedragen van de totale kosten bij
nieuwbouw. Aangezien bij renovatie over het algemeen een groot deel van de bestaande
hoofddraagconstructie gehandhaafd blijft is een investering tot 80% t.o.v. het totaalbudget
gerechtvaardigd. Uitgangspunt hierbij is wel dat er sprake is van een verlengde levensduur van
tenminste 40 jaar.

1.3

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht of en in welke mate, door middel van renovatie,
de in het programma van eisen vastgestelde ruimtelijke, functionele en technische kwaliteit gerealiseerd
kan worden in één van de bestaande locaties en wat hiervoor de te verwachten investeringskosten zijn.
Dit inzicht dient verkregen te worden door onderzoek te doen naar:
1. de benodigde aanpassingen om te komen tot de gewenste ruimtelijke en functionele kwaliteit;
2. de technische kwaliteit van de bestaande gebouwen;
(op hoofdlijnen, bouwkundig en installatietechnisch)
3. de benodigde aanpassingen met het doel de gewenste technisch kwaliteit te behalen;
(bouwbesluit 2012 nieuwbouw, Frisse Scholen Klasse B)
4. de te verwachten investeringskosten voor de renovatie.
De eindconclusie van het onderzoek zal een bijdrage leveren aan de besluitvorming of renovatie dan
wel nieuwbouw gepleegd moet worden ten behoeve van het te realiseren IKC ’t Simmelink.
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2. Ruimtelijke programma
2.1

Ruimtebehoefte

Uit het ruimtelijk Programma van Eisen blijkt dat, op basis van 200 basisschoolleerlingen en 16
kindplaatsen bij de kinderopvang, de totale ruimtebehoefte voor IKC ’t Simmelink ca. 1827 m2 bvo
bedraagt. De volledige ruimtestaat is opgenomen in het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen
uit februari 2018. Hieronder wordt een beknopt overzicht weergegeven.
Deelgebied

Centrale hal
Peuter- en kinderopvang
Leerteam 1
Leerteam 2
Gymzaal

2.2

Functioneel
Nuttig
Oppervlak
(m2)
226,0
111,0
339,0
304,0
379,0
1359,0

Bruto
Vloer
Oppervlak
(m2)
316,0
155,0
475,0
426,0
455,0
1827,0

Ruimtelijke analyse

Om de totale ruimtebehoefte zo efficiënt mogelijk te realiseren heeft het de voorkeur het IKC te
concentreren in één van de drie onderwijsgebouwen. De omvang en structuur van de drie gebouwen
zijn nagenoeg gelijk en hebben per gebouw een bruto vloeroppervlak van circa 1185 m2. Dit betekent
dat wanneer men het volledige programma binnen één gebouw wenst te realiseren dat er naast de
renovatie van een gebouw tevens een uitbreiding gerealiseerd dient te worden van ca. 187 m2 bvo.
Aangevuld met de vierkante meters voor bewegingsonderwijs.

2.3

Deelconclusie

Op basis van de ruimtebehoefte en ruimtelijke analyse kan geconcludeerd worden dat het totale
programma qua omvang past binnen één van de bestaande onderwijsgebouwen, mits aangevuld met
een uitbreiding van circa 187 m2 bvo. Hiermee sluit men aan op de normering en is er geen sprake van
een over- of ondermaat.
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3. Functioneel programma
3.1

Functionele behoefte

De onderwijskundige kwaliteit van het gebouw, ofwel de functionaliteit, moet aansluiten bij de
onderwijskundige visie van de gebruikers. Uit deze onderwijskundige visie is een huisvestingsvisie
afgeleid welke is vertaald in het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen, februari 2018.
Visie op het IKC
Het doel van IKC ‘t Simmelink is om een veilige, inspirerende omgeving te creëren, waarin kinderen van
nul tot dertien jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit een gedeelde pedagogische‐ en didactische
aanpak en cultuur. Het IKC is een middel om ieder kind zodanig te begeleiden en te stimuleren dat het
zich optimaal kan ontwikkelen en zijn of haar plek weet te vinden in een sterk veranderende omgeving.
Kinderopvang en onderwijs vormen bondgenoten die zich met hart en ziel inzetten voor het
gezamenlijke doel!
Gepersonaliseerd leren, leren op maat, differentiatie, afstemming op individuele onderwijsbehoeften en
instructie op maat zijn leidend.

3.2

Functionele analyse

Met het doel de functionaliteit en gebruikskwaliteit van de onderwijsgebouwen inzichtelijk te maken is
voor dit onderzoek aansluiting gezocht bij de prestatie-indicatoren uit de NEN 8021. Aan de hand van
deze indicatoren, hieronder opgesomd, zijn de huidige onderwijsgebouwen en de onderwijslocatie
beoordeeld.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bereikbaarheid
Comfort
Duurzaamheid
Flexibiliteit
Ruimtegebruik
Representativiteit
Veiligheid
Voorzieningen
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3.2.1

Bereikbaarheid

Toegankelijkheid
In het PvE staat m.b.t. de toegankelijkheid omschreven dat men de wens heeft om een levendige
centrale hal te realiseren toegankelijk voor alle gebruikers. Vanuit deze wens is gekeken naar de huidige
gebouwen. De oriëntatie van de afzonderlijke gebouwen is als voldoende te beschouwen. Klaslokalen
zijn per gebouw gesitueerd rondom een centrale hal, wat deels aansluit bij de behoefte. De gebouwen
zijn voldoende toegankelijk voor mindervaliden. Echter, de hoofdentrees van de gebouwen zijn matig
zichtbaar doordat ze diep terug liggen ten opzichte van de voorgevels.
Ontsluiting
De schoolgebouwen en gymzaal liggen centraal in de wijk Simmelink en het perceel is goed bereikbaar
te voet, per fiets en met de auto. Meerdere voet- en fietspaden bieden vanaf verschillende zijden
toegang tot de percelen.
Stalling
Het perceel en de nabije omgeving bieden beperkte mogelijkheden voor het stallen van voertuigen
tijdens de haal- en brengmomenten. Bij de herinrichting van het perceel zal op dit aspect een
verdiepingsslag moeten plaatsvinden. Het totale perceel is echter van voldoende omvang om hier een
goede oplossing voor te vinden.
3.2.2

Comfort

Licht
De klaslokalen hebben voldoende daglicht. De hoeveelheid daglicht in de rest van het gebouw is beperkt
doordat lichtstraten en daklichten zijn dichtgezet tijdens eerdere renovaties.
Lucht
De ventilatie in de gebouwen is zeer gering. De onderwijsruimten zijn enkel voorzien van
ventilatieroosters, waardoor op natuurlijke wijze lucht wordt toe- en afgevoerd. De sanitaire ruimten
worden afgezogen middels mechanische ventilatie.
Temperatuur
Tijdens de inspectie, een winterse dag met sneeuw, was het gebouw aangenaam warm. Door de
beperkt aanwezige thermische isolatie kan het gebouw in de zomer sterk opwarmen.
Geluid
Met betrekking tot de wering van geluid van buiten het gebouw zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
De wering van geluid binnen het gebouw is niet beoordeeld, aangezien er geen onderwijsactiviteiten
plaatsvonden op het moment van inspectie.
Bediening
De gebouwen zijn voorzien van een zeer beperkte technische installatie. Er is dan ook geen sprake van
individuele regelbaarheid of regelbaarheid met onderscheid naar geveloriëntatie.
Uitzicht
Alle onderwijsruimten beschikken over voldoende zicht op buiten en zijn vrij van obstakels.
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3.2.3

Duurzaamheid

Energielabel
Voor de schoolgebouwen is geen energielabel afgegeven. Afgaand op de leeftijd van het gebouw scoort
het gebouw op deze indicator vermoedelijk laag. Om te voldoen aan frisse scholen klasse B zal het
gebouw een energielabel van minimaal A+++ moeten hebben.
Herwinbare energiebronnen
Er wordt momenteel geen gebruik gemaakt van herwinbare energiebronnen.
Voor een nadere analyse en voorstellen waarop de duurzaamheid van de gebouwen kunnen worden
verbeterd wordt verwezen naar hoofdstukken 5 en 6 Technisch programma.
3.2.4

Flexibiliteit

Indeling
Een groot deel van de gebouwen is opgebouwd uit dragende binnenwanden waardoor de interne
flexibiliteit zeer beperkt is.
Omvang
De locatie beschikt over de mogelijkheid om groei en krimp op te vangen. Door de positionering van de
klaslokalen rondom de centrale hal zijn de gebouwen lastig uit te breiden. De functionaliteit van een
eventuele uitbreiding wordt bepaald door het aanbrengen van een heldere routing en een duidelijke
structuur in het gebouw. Dit is lastig te realiseren binnen de huidige setting.
3.2.5

Ruimtegebruik

Ruimtebenutting
De afmeting van de bestaande onderwijsruimten zijn erg royaal (60 m2) en afgestemd op klassikaal
onderwijs. De onderwijskundige visie en bijbehorende huisvestingsvisie van het IKC gaat uit van
kleinere groepsruimten (45 m2) voor korte instructie, aangevuld met een kleine werk- en overlegruimte
rondom een leerplein waar wordt samengewerkt.
3.2.6

Representativiteit

Architectuur
De gebouwen zijn gelijktijdig ontworpen en gebouwd. Hierdoor straalt de onderwijslocatie, bestaande
uit verschillende losse gebouwen, toch eenheid uit. De bebouwing, de materialisatie en het kleurgebruik
zijn kenmerkend voor de bouwperiode begin jaren tachtig.
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Verschijning
De bijdrage van de gebouwen aan de bebouwde omgeving is voldoende. Het perceel heeft de uitstraling
van een primaire onderwijslocatie.
3.2.7

Veiligheid

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid van de gebouwen in de omgeving is voldoende geborgd. Omwonenden zijn bekend
met de gebruikers en maken, buiten schooltijden, gebruik van de aanwezige speelvoorzieningen op het
terrein.
3.2.8

Voorzieningen

Voorzieningen
De in de gebouwen aanwezige voorzieningen zijn voldoende voor de huidige gebruikers, echter is het
centrale “hart” in het gebouw, waarin ontmoeting centraal kan staan, onvoldoende om als volwaardig
IKC te functioneren en faciliteren.
Sport
De aanwezige gymzaal kent een matige technische kwaliteit. De gymzaal wordt goed onderhouden,
echter zijn de kwaliteitseisen voor nieuwbouw heden ten dage aanzienlijk hoger. De afmeting van de
gymzaal is met 10x20 meter niet conform de richtlijnen van de KVLO, welke adviseert een minimale
zaalafmeting van 22x14 meter met een vrije hoogte van 5,5 meter.
ICT
De kwaliteit van de ICT-voorzieningen hebben we tijdens de inspectie onvoldoende kunnen beoordelen.
Sanitair
In aantallen zijn er voldoende toiletten aanwezig in de gebouwen. De grotere toiletgroepen zijn aan
weerszijde van de gemeenschapsruimten gepositioneerd.
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3.3

Deelconclusie

Op basis van de informatie uit het functioneel en ruimtelijk programma van eisen is de functionele
analyse uitgevoerd. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de huidige structuur, waaronder onder
andere te verstaan de indelingen van de ruimten, de opzet en omvang van de klaslokalen, de huidige
inflexibele hoofddraagconstructie en daarmee de beperkingen ten aanzien van het te realiseren
gewenste programma zoals de ruimtebehoefte per klaslokaal, teamkamers en leerpleinen slechts ten
dele realiseerbaar is en daarmee niet aansluit op de eisen en wensen zoals omschreven in het
Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen.
Hieronder wordt per prestatie indicator de beoordeling weergegeven:
Prestatie indicator
Bereikbaarheid
Comfort
Duurzaamheid
Flexibiliteit
Ruimtegebruik
Representativiteit
Veiligheid
Voorzieningen

Beoordeling renovatiescenario t.o.v. nieuwbouwkaders
Goed
Matig
Slecht
Slecht
Slecht
Voldoende
Goed
Voldoende
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4. Technische kwaliteit – Bestaande gebouwen
4.1

Nulmeting

De schoolgebouwen en de gymlokaal zijn in 1980 gebouwd. In en aan de gebouwen zijn in de afgelopen
jaren diverse werkzaamheden uitgevoerd. De exacte perioden waarin deze diverse werkzaamheden
hebben plaatsgevonden is ons niet (geheel) bekend.
•

De Ketterinksteeg 2a (7-klassige basisschool)
Deze locatie is buiten beschouwing gelaten. (Opname)gegevens van deze school ontbreken,
doordat de school op het moment van inspectie leegstond en niet toegankelijk was.

•

De Ketterinksteeg 2b (9-klassige basisschool, IKC de Schakel)
Deze locatie is enkele malen gerenoveerd (laatst gedocumenteerde renovatie 2010). Tot de
renovatiewerkzaamheden behoorden onder andere nieuwe plafonds met bijbehorende duurzame
verlichting, nieuwe vloerbedekking, nieuwe sanitair groepen, nieuw schilderwerk en een nieuwe CVverwarmingsinstallatie (bouwjaar 2005). Daarnaast zijn hardhouten buitenkozijnen met
hoogrendements-beglazing aangebracht en geïsoleerde aluminium ramen.

•

De Ketterinksteeg 2c (8-klassige basisschool, IKC Juliana)
Deze locatie is eveneens enkele malen gerenoveerd. Het gebouw is daarnaast recent intern
verbouwd respectievelijk uitgebreid met 2 lokalen. Tot de renovatiewerkzaamheden behoorden
onder andere nieuwe plafonds met bijbehorende duurzame verlichting, nieuwe vloerbedekking,
nieuwe sanitair groepen, nieuw schilderwerk en een nieuwe CV-verwarmingsinstallatie (bouwjaar
2013). Daarnaast zijn hardhouten buitenkozijnen met hoogrendements-beglazing aangebracht en
geïsoleerde aluminium ramen.

•

De Ketterinksteeg 2d is een gymlokaal en is recent gerenoveerd. Bij deze renovatie zijn de
kleedruimten en sanitaire ruimten aangepast. De sanitaire ruimten zijn voorzien van nieuwe wand-,
vloer- en plafondafwerking en de kleedruimten van nieuwe vloer- en plafondafwerking. De gymzaal
zelf is niet gerenoveerd.
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4.2

Bouwkundige gebouwdelen

De schoolgebouwen en het gymlokaal bestaan uit één bouwlaag en zijn voorzien van een plat dak. Op
basis van een visuele beoordeling kan de conditie van de hoofdelementen van de schoolgebouwen als
volgt worden omschreven:
Gebouwdeel
Fundering
Buitenwanden

Beschrijving

Conditie

Strokenfundering

op

vaste

zandlaag.

Geen

zettingscheuren

Niet

waargenomen in binnen- en buitenmetselwerk.

geïnspecteerd

Schoonwerk gemetseld binnen- en buitenspouwblad met steenwol

Redelijk

isolatie, Rc<1,3 m2K/W. Dakdragend. Plaatselijk laat voegwerk los of
ontbreekt. Metselwerk op diverse plaatsen verweerd met groene
aanslag.
Binnenwanden
Begane grondvloer
Plat dak

Schoonwerk gemetselde binnenwanden, gesausd. Dakdragend.

Goed

Ongeïsoleerde

Niet

systeemvloer,

Rc<1,3

m2K/W

(grenswaarde

Bouwbesluit). NB beperkte vloerbelasting!

geïnspecteerd

Houten balklaag i.c.m. gelamineerde liggers opgelegd op metselwerk.

Niet

Constructieve kwaliteit (o.a. doorbuiging) van dakconstructie niet

geïnspecteerd

beoordeeld i.v.m. systeemplafonds.
Het dakbeschot bestaat uit houtwolcement-platen.
Buitenkozijnen

Hardhouten buitenkozijnen met HR++-beglazing (2010). Deuren

Redelijk

massief hardhout, ramen aluminium. Incidenteel kaal, ongeschilderd
hout. Waterslagen incidenteel niet goed sluitend waardoor lekkage
kan ontstaan.
Binnenkozijnen

Hardhouten binnenkozijnen/puien met enkele beglazing. Deuren

Goed

gevuld met karton/hardboard.
Dakopeningen

Daklichten uit zicht onttrokken door systeemplafonds. In verband met

Niet

weersomstandigheden (sneeuw) niet geïnspecteerd.

geïnspecteerd

Binnenwand-

Metselwerk in lokalen, verkeersruimten en personeelsruimten is

Redelijk

Afwerking

gesausd. Met name in lokalen plaatselijk vervuild.
Sanitaire ruimten zijn betegeld. Geen RVS hoekbeschermers,

Redelijk

inwendige hoeken niet gekit. Voegwerk redelijke kwaliteit.
Buitenwand-

Paneelvulling

in

buitenkozijnen

van

geschilderd

multiplex.

afwerking

Schilderwerk goed.

Vloerafwerking

Lokalen, verkeersruimten en hal v.v. linoleum. Met name in lokalen

Goed
Redelijk

forse gebruikssporen zichtbaar (krassen, diepe deuken) die mogelijk
niet te repareren zijn.
Plintafwerking d.m.v. geschilderd hardhout. Schilderwerk beschadigd.
Personeelsruimten v.v. naaldvilt vloerbedekking. Weinig sporen van

Goed

schade.
Plintafwerking d.m.v. geschilderd hardhout. Schilderwerk beschadigd.
Sanitaire ruimten v.v. gietvloer. Weinig sporen van schade.

Goed

Plintafwerking d.m.v. gietvloer opgezet op bestaand wandtegelwerk.
Plafondafwerking

Systeemplafond met uitneembare plafondpanelen. Akoestische

Goed

geluidsisolatiewaarde onbekend. NB: plenumhoogte beperkt!
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Dakafwerking

Opbouw en samenstelling niet bekend. Door sneeuwval was het dak

Niet

niet toegankelijk. De dakrandafwerking lijkt echter redelijk nieuw,

geïnspecteerd

hetgeen de indruk wekt dat de dakafwerking recent is gerenoveerd. Of
daarbij extra isolatie is aangebracht is onbekend.
Vaste inrichting

Keukeninrichting in personeelsruimten bestaande uit onderkasten en

Goed

bovenkast van gemelamineerde spaanplaat. Recent geplaatst.
Werkbladen in lokalen Ketterinksteeg 2b van gemelamineerde

Slecht

spaanplaat.
Keukenblokje in lokalen Ketterinksteeg 2c van gemelamineerde

Goed

spaanplaat.
Zonwering
Terreinafwerking

4.3

Sanitairwanden in kindertoiletten zonder vingerknelbeveiliging.

Goed

Handbediende screens in lokalen Ketterinksteeg 2b.

Goed

Handbediende uitvalschermen in lokalen Ketterinksteeg 2c.

Goed

Verharding van betontegels. Kwaliteit door sneeuwval niet te

Niet

beoordelen.

geïnspecteerd

Installatietechnische gebouwdelen

De werktuigbouwkundige installaties zijn veelal weggewerkt in bouwkundige constructies en daarom
visueel niet te beoordelen. De elektrotechnische installaties zijn meest uitgevoerd als een opbouw
(’in zicht’) -installatie. Voor zowel de werktuigbouwkundige installaties als de elektrotechnische
installaties geldt dat deze installaties en installatie-onderdelen na een gebruiksduur van bijna 40 jaar
over het algemeen sterk verouderd zullen zijn en derhalve op korte termijn vervangen moeten worden.
Op basis van een visuele beoordeling kan de conditie van de hoofdelementen van de schoolgebouwen
als volgt worden omschreven:
Installatiedeel

Beschrijving

Conditie

Hemelwaterafvoer

De primaire afvoeren (standleidingen) zijn ingemetseld en daardoor

Slecht

niet bereikbaar. Kwaliteit niet beoordeelbaar.
Er zijn verder geen secundaire afvoeren (noodoverlopen) aanwezig
waardoor de kans op waterophoping op het dak aanwezig is in geval
van verstopte afvoeren (instortingsgevaar).
Warmteopwekking

De CV-verwarmingsinstallatie in Ketterinksteeg 2b is in 2005

en -distributie

vervangen door een HR++-installatie en daarmee ruim over de helft

Matig

van haar theoretische levensduur.
De installatie (opgesteld vermogen >130 kW) is geïnstalleerd in een
brandwerend

uitgevoerde

stookruimte.

Doorvoeringen

in

de

brandscheidingen zijn echter niet brandwerend afgewerkt.
De CV-verwarmingsinstallatie in Ketterinksteeg 2c is in 2013

Goed.

vervangen door een HR++-installatie. Nieuwbouw-kwaliteit.
De installatie (opgesteld vermogen = 130 kW) is geïnstalleerd in een
niet brandwerend uitgevoerde stookruimte. Op basis van opgesteld
vermogen is dit toegestaan.
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Ventilatie/

Lokalen en personeelsruimten v.v. natuurlijke ventilatie (toe- en

luchtbehandeling

afvoer). Ventilatieroosters in buitenkozijnen veelal vervuild waardoor

Zeer slecht

verminderde capaciteit en gezondheidsklachten.
Sanitaire ruimten zijn v.v. mechanische afzuiging. Aanvoer van

Slecht

ventilatielucht op natuurlijke wijze.
Elektrotechnische

Opbouwinstallatie, met sterk verouderde groepenkast met bakelieten

installatie

smeltzekering. NEN 3140 keuringsrapport niet aanwezig op locatie.

Verlichting

Met

het

vervangen

van

het

systeemplafond

zijn

Zeer slecht

nieuwe

Goed.

Brandbestrijdings-

Brandslangshaspels worden jaarlijks gekeurd. Verplichte markeringen

Goed.

installatie

ontbreken incidenteel.

Brandveiligheids-

Onderhouds-/keuringscertificaat op locatie aanwezig.

Goed.

Inbraakveiligheids-

Onderhouds-/keuringscertificaat op locatie aanwezig.

Goed

installatie

T.p.v. Ketterinksteeg 2b sommige lokalen niet beveiligd.

hoogrendements-armaturen geplaatst van type TL8.

Installatie

4.4

Deelconclusie

Op basis van de visuele beoordelingen van de bouwkundige hoofdelementen kan geconcludeerd
worden dat de onderhoudstoestand over het algemeen redelijk tot goed is. Er is geen sprake van
achterstallig onderhoud welke goed gebruik van de gebouwen op korte termijn kan belemmeren. Op
basis van de visuele beoordeling van de technische installaties kan geconcludeerd worden dat hierbij
een aantal aspecten er zeer slecht aan toe zijn, waaronder in het bijzonder te benoemen de
ventilatie/luchtbehandeling en de elektrotechnische installaties. De staat van onderhoud van de gymzaal
is te beoordelen als redelijk tot goed. Waarbij opgemerkt dient te worden dat de gymzaal zelf functioneel
sterk verouderd is.
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5. Technische kwaliteit - Bouwbesluit 2012
5.1

Uitgangspunt

Op basis van de nulmeting (bijlage 1) worden in dit hoofdstuk de aanpassingen omschreven die
noodzakelijk zijn om de gewenste technische kwaliteit (Bouwbesluit 2012, niveau nieuwbouw) te
behalen.

5.2

Bouwkundige aanpassingen

Om te komen tot een technisch kwaliteitsniveau dat voldoet aan het nieuwbouwniveau van het
Bouwbesluit 2012 voor onderwijsfuncties, worden onderstaande aanpassingen voorgesteld.
Gebouwdeel

Bouwbesluit

Voorgestelde aanpassing/maatregel

Buitenwanden

Rc>4,5 m2K/W

Bestaande buitenmetselwerk en spouwisolatie verwijderen en
vervangen door nieuwe buitengevel van metselwerk of een
gevelisolatiesysteem met een Rc-isolatiewaarde van tenminste
4,5 m2K/W. Het bestaande gemetselde binnenblad kan niet
worden vernieuwd omdat deze de dakconstructie draagt.

Begane

Rc>3,5 m2K/W

grondvloer

Bestaande begane grondvloeren handhaven en na-isoleren
d.m.v.

spuitisolatie

en/of

schelpenisolatie.

Technische

haalbaarheid n.t.b.
Plat dak

Afd 2.1

Vanwege

het

aanbrengen

van

een

nieuw,

zwaarder

dakbedekkingssysteem, alsmede (ter voorbereiding op) de
plaatsing van luchtbehandelings- en PV-installaties op het dak,
dient de bestaande dakconstructie te worden verwijderd tot op de
bestaande balklaag. De dakconstructie indien nodig plaatselijk
verzwaren, daaropvolgend een nieuw houten dakbeschot
aanbrengen.
Art. 5.3

Als gevolg van de verhoogde isolatiewaarde van de dakafwerking
dienen bestaande dakranden te worden verhoogd. Bestaande
daktrimmen vervangen door dakkappen.

Buitenkozijnen

U<1,65 W/m2K/

De bestaande houten buitenkozijnen/puien geheel vervangen

h>2,3 m

door geïsoleerde aluminium buitenkozijnen met HR++-beglazing,
geïsoleerde paneelvullingen en buitendeuren van 2,3 m hoog.

Binnenkozijnen

h>2,3 m

De bestaande binnenkozijnen verwijderen/aanpassen en nieuwe
binnendeuren van 2,3 m hoog aanbrengen.

Afd. 2.10

Brandwerende binnenkozijnen, binnendeuren, beglazing etc.
aanbrengen

om

te

rookcompartimentering

voldoen

aan

eis

van

(compartimentgrootte

brand-

A<1.000

en
m2,

lengte vluchtroutes l<30 m.)
Dakopeningen

U<1,65 W/m2K

De

bestaande

lichtstraten

zijn

nu

weggewerkt

door

systeemplafonds.
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Geadviseerd wordt daarom de bestaande lichtkoepels/daklichten
te slopen/verwijderen en de hierdoor vrijgekomen dakopeningen
af te sluiten met een geïsoleerde dakconstructie met Rcisolatiewaarde 6,0 m2K/W.
Vloerafwerking

-

De bestaande vloerafwerking geheel vervangen door nieuwe
vloerafwerking. Als gevolg van de vele overige bouwkundige
ingrepen is handhaven van de bestaande vloerafwerking geen
reële optie.

Wandafwerking

-

T.b.v. hygiëne/onderhoudsaspecten en het aanbrengen van
nieuwe (uit-zicht) elektrotechnische installaties in de wanden, de
bestaande

gemetselde

binnenwanden

glad pleisteren en

afwerken met een onderhoudsarme wandafwerking.
Bestaande geluidlekken in de binnenwanden boven het plafond
afdichten.
Plafondafwerking

h>2,6 m

De bestaande plafondhoogte voldoet aan de Bouwbesluit-eis,
echter voor het aanbrengen van luchtbehandelingsinstallaties is
onvoldoende plenumhoogte (vrije hoogte tussen plafond en
dakconstructie) aanwezig om een efficiënt luchtbehandelings/ventilatiesysteem te kunnen monteren. Tevens wordt door de
beperkt beschikbare vrije hoogte de systeemkeuze ten aanzien
van ventilatie beperkt.

Dakafwerking

Rc>6,0 m2K/W

Zonwering

-

Bestaand dakbedekkingssysteem vervangen door bitumineus
dakbedekkingssysteem met Rc-isolatiewaarde van 6,0 m2K/W.
Om de warmtelast te verminderen als gevolg van intreding van
zonlicht moeten bestaande handbediende zonweringen worden
vervangen door elektronisch bediende zonweringen die worden
aangestuurd door een GBS-installatie.
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5.3

Installatietechnische aanpassingen

Om te komen tot een technisch kwaliteitsniveau dat voldoet aan het nieuwbouwniveau van het
Bouwbesluit 2012 voor onderwijsfuncties, worden onderstaande aanpassingen voorgesteld.
Installatiedeel

Bouwbesluit

Voorgestelde aanpassing/maatregel

Hemelwater-

Afd. 2.1

De dakranden voorzien van noodafvoeren zodat staand water op

afvoeren

het dak wordt voorkomen.
Art. 6.17

Hemelwaterafvoeren zoveel in het zicht aanbrengen zodat

Afd. 6.3

De bestaande waterinstallatie keuren en zo nodig aanpassen opdat

lekkages en verstoppingen vroegtijdig kunnen worden opgespoord.
Waterinstallaties

deze legionella-bestendig is.
Warmte-

Afd. 5.1

opwekking

Om te voldoen aan de eisen voor energiezuinigheid dienen
bestaande verwarmingsinstallaties te worden vervangen door
hoogrendements-CV installaties of warmtepompen.

Ventilatie-/

Afd. 3.6

luchtbehandeling

Een

volledig

nieuw

gebalanceerd

centraal

ventilatie-

/luchtbehandelingssysteem met warmteterugwinning aanbrengen
om te voldoen aan de capaciteitseisen per persoon.

Elektrotechnische

Afd. 6.2

installatie
Verlichting

Een volledig nieuwe elektrotechnische installatie aanbrengen die
voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Art. 6.3

Oriëntatieverlichting

en

vluchtwegaanduidingen

aanbrengen

overeenkomstig de geldende normen.

5.4

Deelconclusie

Op basis van de hierboven omschreven voorstellen hoe de gewenste technische kwaliteit, bouwbesluit
2012, niveau nieuwbouw, gerealiseerd kan worden is geconcludeerd dat er, ten opzichte van de huidige
situatie, sprake zal zijn van totaalsloop c.q. renovatiesloop van de bestaande gebouwen/het bestaande
gebouw tot op het casco (de hoofddraagconstructie), waarna aansluitend het opnieuw opbouwen van
nagenoeg alle bouwkundige en installatietechnische hoofdelementen noodzakelijk is. Daarbij dient in
aanmerking te worden genomen dat, als gevolg technische beperkingen van de bestaande gebouwen,
zoals de beperkte flexibiliteit van de hoofddraagconstructie, de functionele aanpasbaarheid aan de
huidige én toekomstige behoefte beperkt is.
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6. Technische kwaliteit – Frisse Scholen klasse B
6.1

Uitgangspunt

Op basis van de nulmeting werden in het vorige hoofdstuk 3 de maatregelen beschreven die
noodzakelijk zijn om een technisch kwaliteitskader te behalen dat voldoet aan het Bouwbesluit 2012
(niveau nieuwbouw). Indien deze maatregelen worden doorgevoerd wordt tevens voldaan aan een groot
deel van de functionele en technische eisen van Frisse Scholen klasse B. Op enkele onderdelen
overschrijdt Frisse Scholen klasse B het Bouwbesluit 2012.
In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de
eisen van het Frisse Scholen-beleid, klasse B (Goed).

6.2

Bouwkundige aanpassingen

Om te komen tot een technisch kwaliteitsniveau dat voldoet aan het Frisse Scholen-beleid, zijn
onderstaande aanpassingen noodzakelijk.
Gebouwdeel

Frisse
Scholen
–B

Voorgestelde aanpassing/maatregel

Buitenwanden

h>2,80 m

Vanwege minimale eis vrije plafondhoogte van 2,80 m zullen de
buitenwanden moeten worden verhoogd.

Binnenwanden

h>2,80 m

Vanwege minimale eis vrije plafondhoogte van 2,80 m zullen de
binnenwanden moeten worden verhoogd.

Dakconstructie

h>2,80 m

Vanwege minimale eis vrije plafondhoogte van 2,80 m zal de dakconstructie
moeten worden verhoogd. De bestaande houten dakconstructie geheel
verwijderen en vervangen door een steenachtige dakconstructie, of indien
dit technisch niet mogelijk is, een stalen dakconstructie.

Buitenkozijnen

4 ramen

Nieuwe buitenkozijnen met verbeterde luchtdichtheid en HR++-beglazing
aanbrengen. Per lokaal 4 ramen aanbrengen.

Plafondafwerking

< 0,6 s

De nagalmtijd in de lokalen verlagen tot 0,6 s door het aanbrengen van een
nieuw, extra geluidsabsorberend systeemplafond en voorzieningen.

Zon-/lichtwering

-

Helderheidswering aanbrengen op alle buitenkozijnen van lokalen.
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6.3

Installatietechnische aanpassingen

Om te komen tot een technisch kwaliteitsniveau dat voldoet aan het Frisse Scholen-beleid, worden
onderstaande aanpassingen geadviseerd.
Installatiedeel

Frisse Scholen – B

Voorgestelde aanpassing/maatregel

Hemelwaterafvoeren

>10%

Minimaal 10% van energieconsumptie moet afkomstig zijn van
duurzame bronnen. Het opslaan in een ondergrondse
buffertank en hergebruiken van hemelwater voor het spoelen
van toiletten kan hier aan bijdragen.

Warmte-

>10%

opwekking

Minimaal 10% van energieconsumptie moet afkomstig zijn van
duurzame bronnen. Het plaatsen van een warmtepomp voor de
verwarming van het gebouw kan hier aan bijdragen.

Ventilatie-/

<950 ppm /

Luchtbehandeling met warmteterugwinning (rendement >75%)

luchtbehandeling

>8,5 dm3/s

installeren die is ontworpen met een ventilatiecapaciteit per
persoon van 8,5 dm3/s per lokaal en Co-2 gestuurd.

Elektrotechnische

>10%

installatie

Minimaal 10% van energieopwekking moet worden geleverd
door duurzame bronnen. Het plaatsen van een PV-installatie
van voldoende omvang op het platte dak kan hier aan bijdragen.

Verlichting

<9

In lokalen en personeelsruimten TL5- of LED-verlichting

W/m2

monteren

met

maximaal

vermogen

van

9

W/m2.

Lichtschakeling door bewegingsmelders, beperkt regelbaar en
daglicht-gestuurd.
<4,5 W/m2

In overige ruimten TL5 of LED-verlichting monteren met
maximaal vermogen van 4,5 W/m2. Lichtschakeling door
bewegingsmelders.

Plafondafwerking

<0,6 s

De nagalmtijd in de lokalen verlagen tot 0,6 s door het
aanbrengen

van

een

nieuw,

extra

geluidsabsorberend

systeemplafond en voorzieningen.
Zon-/lichtwering

-

Helderheidswering aanbrengen op alle buitenkozijnen van
lokalen.

6.4

Deelconclusie

Op basis van de hierboven omschreven voorstellen hoe de gewenste technische kwaliteit, Frisse
Scholen Klasse B, gerealiseerd kan worden is geconcludeerd dat er, ten opzichte van de huidige
situatie, sprake zal zijn van totaalsloop c.q. renovatiesloop van de bestaande gebouwen/het bestaande
gebouw tot op het casco (de hoofddraagconstructie), waarna aansluitend het opnieuw opbouwen van
nagenoeg alle bouwkundige en installatietechnische hoofdelementen noodzakelijk is. Daarbij dient in
aanmerking te worden genomen dat, als gevolg de technische beperkingen van de bestaande
gebouwen, zoals de bepekte flexibiliteit van de hoofddraagconstructie, de functionele aanpasbaarheid
aan de huidige én toekomstige behoefte beperkt is.
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7. Investeringskosten
7.1

Uitgangspunt

Om inzicht te verkrijgen in de financiële omvang van de renovatie, en dit mede te kunnen beschouwen
ten opzichte van een nieuwbouwscenario, wordt in dit hoofdstuk een overzicht van de te verwachten
investeringskosten voor renovatie weergegeven zoals deze door ons zijn geraamd. Daarnaast wordt
inzicht gegeven hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de te verwachten investeringskosten voor
nieuwbouw.
Voor het financiële toetsingskader is in het kader van dit onderzoek aansluiting gezocht bij het veel
gebruikte uitgangpunt dat de totale investeringskosten voor de renovatie maximaal 80% mogen
bedragen van de totale kosten bij nieuwbouw. Uitgaande van een levensduurverlenging van 40 jaar.

7.2

Financiële analyse

In onderstaande tabellen zijn de investeringskosten van drie scenario’s weergegeven. Dit zijn de
investeringskosten exclusief grondkosten en sloopkosten omdat bij nieuwbouw de te slopen school
terug gaat naar de gemeente en dat deze voor sloop of herbestemming zorg draagt en derhalve dus
buiten het nieuwbouw budget vallen.

Renovatie scenario
Renovatie
Nieuwbouw

Niveau BB 2012
Niveau FS Klasse B
Uitbreiding
Gymzaal

m2
1185
1185
187
455

Bijkomende kosten

€/m2
€ 1.103
€ 500
€ 1.466
€ 1.466
20%

excl. BTW
€ 1.306.463
€ 592.500
€ 274.105
€ 666.939
€ 568.001
€ 3.408.007

incl. BTW
€ 1.580.820
€ 716.925
€ 331.667
€ 806.996
€ 687.281
€ 4.123.689

1827
Nieuwbouw scenario
Nieuwbouw BB 2012 en FS klasse B
Bijkomende kosten

m2
1827

€/m2
€ 1.466
20%

excl. BTW
€ 2.678.017
€ 535.603
€ 3.213.620

incl. BTW
€ 3.240.400
€ 648.080
€ 3.888.480

Alternatief scenario
Renovatie

m2
1185
1185
187
455

€/m2
€ 1.103
€ 300
€ 1.466
€ 1.466
20%

excl. BTW
€ 1.306.463
€ 355.500
€ 274.105
€ 666.939
€ 520.601
€ 3.123.607

incl. BTW
€ 1.580.820
€ 430.155
€ 331.667
€ 806.996
€ 629.927
€ 3.779.565

Nieuwbouw

Niveau BB 2012
Niveau FS Klasse C+
Uitbreiding
Gymzaal

Bijkomende kosten
1827
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7.3

Deelconclusie

Op basis van de benodigde functionele, maar met name technische aanpassingen zijn de te verwachten
investeringskosten in beeld gebracht.
Bovenstaande financiële analyse laat zien dat het renovatiescenario hogere investeringskosten met
zich mee brengt dan het nieuwbouw scenario. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het verhogen
van het dak. Het dak dient verhoogd te worden vanwege de vereiste minimale vrije hoogte bij Frisse
Scholen Klasse B.
Realistischer zou zijn om voor het renovatiescenario aansluiting te zoeken bij de eisen voor Frisse
Scholen klasse C+. Hierbij worden de luchthoeveelheden/CO2 waarden en CO2 meting van Klasse B
aangehouden maar niet het plafond/dak verhoogd. De investeringskosten voor dit scenario bedragen
circa 97% van de investeringskosten voor het nieuwbouwscenario.
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8. Conclusies
In het kader van de huisvesting van het IKC ’t Simmelink in Eibergen is onderzocht of (een deel van) de
bestaande onderwijsgebouwen aan de Ketterinksteeg door middel van renovatie geschikt gemaakt
kunnen worden. Hiervoor is beoordeeld of en hoe de gewenste ruimtelijke, functionele en technische
kwaliteit gerealiseerd kon worden en wat hiervoor de te verwachten investeringskosten zijn. Hieronder
worden per programma de conclusies omschreven, waarna de eindconclusie volgt.

8.1

Ruimtelijk programma

Voor het ruimtelijk programma is als toetsingskader de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
2015 aangevuld met de uitgangspunten voor de kinderopvang aangehouden. Het totaal aan
ruimtebehoefte bedraagt conform deze uitgangpunten 1.827 m2 bvo. Op basis van deze behoefte is de
ruimtelijke analyse uitgevoerd. Op basis van de ruimtebehoefte en ruimtelijke analyse kan
geconcludeerd worden dat het totale programma qua omvang past binnen één van de bestaande
onderwijsgebouwen, mits aangevuld met een uitbreiding van circa 187 m2 bvo. Hiermee sluit men aan
op de normering en is er geen sprake van een over- of ondermaat.

8.2

Functioneel programma

Op basis van de informatie uit het functioneel en ruimtelijk programma van eisen is de functionele
analyse uitgevoerd. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de huidige structuur, waaronder onder
andere te verstaan de indelingen van de ruimten, de opzet en omvang van de klaslokalen, de huidige
inflexibele hoofddraagconstructie en daarmee de beperkingen ten aanzien van het te realiseren
gewenste programma zoals de ruimtebehoefte per klaslokaal, teamkamers en leerpleinen slechts ten
dele realiseerbaar is en daarmee niet aansluit op de eisen en wensen zoals omschreven in het
Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen.
Ten aanzien van de gymzaal is geconcludeerd dat deze, ondanks dat deze in een redelijke staat van
onderhoud verkeerd, niet meer voldoet aan de eisen van de KVLO. De afmeting van de gymzaal is met
10x20 meter niet conform de richtlijnen van de KVLO welke adviseert een minimale zaalafmeting van
22x14 meter met een vrije hoogte van 5,5 meter.

8.3

Technisch programma

Op basis van een technische schouw en de technische ambitie zijn voorstellen gedaan voor
maatregelen welke minimaal moeten worden getroffen om de gebouwen te laten voldoen aan het
nieuwbouwniveau uit het Bouwbesluit 2012 en aan het kwaliteitsniveau Frisse Scholen, klasse B.
Teneinde dit kwaliteitsniveau te behalen zal totaalsloop c.q. renovatiesloop van de bestaande
gebouwen/het bestaande gebouw tot op het casco (de hoofddraagconstructie) moeten plaatsvinden,
waarna aansluitend het opnieuw opbouwen van nagenoeg alle bouwkundige en installatietechnische
hoofdelementen noodzakelijk is. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat, als gevolg van de
technische beperkingen van de bestaande gebouwen, zoals de beperkte flexibiliteit van de
hoofddraagconstructie, de functionele aanpasbaarheid aan de huidige én toekomstige behoefte beperkt
is.
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8.4

Investeringskosten

Voor het financiële toetsingskader is in het kader van dit onderzoek als uitgangspunt genomen dat de
totale investeringskosten voor de renovatie maximaal 80% mogen bedragen van de totale kosten bij
nieuwbouw. Aangezien bij renovatie over het algemeen een groot deel van de bestaande
hoofddraagconstructie gehandhaafd blijft is een investering tot 80% t.o.v. het totaalbudget
gerechtvaardigd. Uitgangspunt hierbij is wel dat er sprake is van een verlengde levensduur van minstens
40 jaar.
Op basis van de benodigde functionele en technische aanpassingen zijn de te verwachten
investeringskosten in beeld gebracht.
Het renovatiescenario brengt hogere investeringskosten met zich mee dan het nieuwbouw scenario. De
investeringskosten voor alternatieve renovatiescenario, op basis van Frisse Scholen klasse C+,
bedragen circa 97% van de investeringskosten voor het nieuwbouwscenario.
Op basis hiervan is geconcludeerd dat renovatie, vanuit financieel perspectief, niet gerechtvaardigd is
en dat nieuwbouw prevaleert.

8.5

Eindconclusie

Op basis van de toetsingskaders kan geconcludeerd worden dat zowel het ruimtelijke en technische
programma realiseerbaar is. Echter, het functionele programma, de primaire behoefte voor het IKC, is
niet ofwel onvoldoende realiseerbaar binnen de inflexibele structuren van de huidige gebouwen.
Daarnaast vraagt renovatie om een te hoge investering, waardoor naast het niet voldoen aan de
functionele aspecten ook vanuit financieel perspectief renovatie niet te rechtvaardigen is en derhalve
prevaleert nieuwbouw boven renovatie.
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Bijlagen
Bijlage 1. Nulmeting
Bijlage 2. Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen, februari 2018
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Bijlage 1. Nulmeting
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Bijlage 2. Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen, februari 2018
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1 Bijlage 4 - Stedenbouwkundig programma

Schetsboek locatie 3 scholen, Ketterinksteeg 2 in Eibergen

Gemeente Berkelland
Versie juli 2018
Sandra Diepeveen

Inleiding
Aan de Ketterinksteeg staan op dit moment 3 schoolgebouwen uit 1980 en een gymzaal.
Hiervan staat 1 schoolgebouw leeg (Ketterinksteeg 2A) en het schoolgebouw van IKC Juliana
aan de Ketterinksteeg 2C komt op korte termijn leeg te staan.
Op deze locatie blijft basisschool De Regenboog en deze gaat verder met IKC De Schakel en
Kinderopvang Humanitas onder de naam IKC ’t Simmelink.
Momenteel wordt onderzocht of renovatie of nieuwbouw op deze locatie de beste optie is.
Als er wordt gekozen voor nieuwbouw, waar kan deze nieuwbouw dan het beste komen? En
welke invulling kan de overgebleven ruimte krijgen? Op deze vragen wordt door middel van dit
schetsboekje een visie gegeven.
Plangebied
Het plangebied wordt begrensd door de wandel/fietsroute Ketterinksteeg, de Krebberskamp
de Kruiskamplaan en het open groene gebied grenzend aan de achtererven van de woningen
aan de Kruiskamp. Op de luchtfoto hieronder is het plangebied met rood omlijnd.
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Analyse van de situatie
Ontstaan van Eibergen
Al in de dertiende eeuw werd er een parochie en een kerk gesticht in Eibergen. Begin 19e
eeuw was Eibergen een gestrekt esdorp met een concentratie van dorpsboerderijen aan een
hoofdstraat. De ruimte om de kerk was het dorpshart waar de bijzondere beroepen en
diensten gevestigd waren. Rond 1850 bestond de kern uit de Grotestraat, de Wemerdijk, de
Hagen, de kleine Hagen, de Brink en het noordelijk deel van de JW Hagemanstraat.
Het oude dorpscentrum van Eibergen toonde eind 19de eeuw een gesloten bebouwing.
Uitbreiding van het woningbestand kon dus alleen verkregen worden door het bouwen langs
de 'uitvalswegen'. Zo zijn in de eerste kwart van de 20ste eeuw de bebouwingslinten ontstaan
die nu nog steeds zeer herkenbaar zijn, zoals de Borculoseweg en Beltrumseweg.
Na de tweede wereldoorlog neemt de groei van Eibergen sterk toe waarbij het accent op
dorpsuitleg kwam te liggen. Ten zuiden en westen van het centrum ontstaan na-oorlogse
woonwijken.
In het midden van de jaren zestig zorgde de bevolkingsexplosie ervoor dat Eibergen verder
groeide in zuidelijke en westelijke richting. Dit resulteerde in de nieuwe uitbreidingswijk
Westenesch en het plan Bronbeek voor de driehoek tussen de Beltrumseweg en de
spoorbaan.
Het gebied ten oosten van de Twenteroute is vanaf eind jaren zeventig tot het einde van de
20ste eeuw in stappen tot aan de Ramsbeek volgebouwd. De woningbouw uit de
beginperiode weerspiegelt de invloed van de wijkgedachte terwijl de meer recentere delen aan
de dorpsrand meer individuele woningbouw laten zien.
Door het ontwikkelen van het woongebied Simmelink midden jaren zeventig is de Twenteroute
dwars door Eibergen komen te lopen.

Samenhangende gebieden
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Verkeersstructuur Eibergen
Eibergen kent een doorgaande N-weg (van Enschede naar Varsseveld) door het dorp, de
Twenteroute. Voor het doorgaande verkeer is in 2018 de nieuwe N18 via een omlegging om
Eibergen geopend, ter hoogte van de ballastput.
Verder kent Eibergen nu nog een 3 tal in- en uitvalswegen welke samenkomen rondom het
centrum. Dit zijn de Borculoseweg, Beltrumseweg en de Rekkenseweg. De Kiefteweg is door
de omlegging van de N18 geen rechtstreekse doorgaande verbinding naar Beltrum meer.
De Grotestraat ligt tussen Borculoseweg en de oude N18 en is een ontsluitingsweg van het
centrum.
De Borculoseweg gaat binnen de bebouwde kom over in de Lariksweg, welke een
wijkontsluitingsweg is voor de wijken Westenesch en Den Esch.
De Lariksweg gaat over in de Bronbeekstraat, welke de wijkontsluitingsweg is voor de wijk
Bronbeek. En de Vogelenzangstraat is de wijkontsluitingsweg voor de wijk Nieuw-Zuid.
Bij het ontwikkelen van de wijk ’t Simmelink is de Kruiskamplaan de ontsluitingsweg en
doorgaande weg door de wijk. Vanaf de Kruiskamplaan lopen vele aftakkingen, waarmee de
hele wijk te bereiken is. Aan de noordkant van de wijk is de Hondevoort ook een toegangsweg
die via de Hemstea op de Kruiskamplaan uit komt.

Weergave van de verkeersstructuur
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Ligging en huidige situatie
De locatie ligt aan de zuidzijde in de wijk ’t Simmelink, aan de rand van de wijk, dicht bij de
Rekkenseweg.
Deze wijk is in 5 gebieden op te delen. De wijkuitbreidingen ‘t Simmelink I (direct aangrenzend
aan oude N18), ’t Simmelink II (uitbreiding ten oosten van fase I) en de Berkellanden
(noordzijde van de wijk tot aan de Berkel). Daarnaast is de lintbebouwing langs de (oude) N18
een samenhangend gebied en de lintbebouwing aan de Hondevoort/ Hemstea.

Gebiedsbeschrijving omgeving van de locatie
De locatie ligt in ’t Simmelink I. In dit gebied is heel duidelijk de wijkgedachte duidelijk te
herkennen. Er is sprake van een grillig stratenpatroon van kleine geknikte en doodlopende
straten. Deze wijk kent een zogenaamde ‘bloemkoolstructuur’. De oorspronkelijk aanwezige
elementen zoals de hoogteverschillen, de bomenrij aan de Ketterinksteeg en agrarische
bebouwing zijn bewaard gebleven.
Aan de centrale groene zone is de locatie met de 3 schoolgebouwen gelegen. Deze
scholenlocatie is centraal gepland, zodat de kinderen vanuit de wijk naar school konden gaan,
zonder het autoverkeer te kruisen.
De woningen zijn geclusterd rond woonerven. De bebouwing oogt veelal hetzelfde door
eenzelfde kleur- en materiaalgebruik. De woningen zijn veelal rijwoningen of twee onder een
kapwoningen of geschakelde woningen. De buurt is sterk naar binnen gekeerd en gericht op
het ‘eigen’ woonerf. Hierdoor grenzen de achtertuinen/ erven van woningen aan de
Krebberskamp aan de groene Ketterinksteeg. En de achtertuinen/erven van de woningen aan
de Kruiskamp zowel aan de groene Ketterinksteeg als ook de openbare groene speelplek
aansluitend aan de locatie. De woningen hebben geen grote voortuinen, maar er is veel
openbaar groen en er staan veel bomen in de buurt. Deze buurt is misschien wel de groenste
buurt van Eibergen.

Groene zone grenzend aan locatie

Bomenrij en groene Ketterinksteeg
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Groene zone centraal in ’t Simmelink I rondom scholenlocatie. Rode lijn is ’t Simmelink II.

De latere uitbreiding ’t Simmelink II kent ook een geknikte stratenstructuur, maar de woningen
zijn hier niet meer rond woonerven gesitueerd. De bebouwing staat langs woonstraten en
kleine hofjes. De bebouwing is hier gevarieerder en bestaat voornamelijk uit kleine series
woningen, vrijstaande woningen en twee onder een kapwoningen.
Oriëntatie van de omliggende bebouwing
Zoals hierboven beschreven zijn de woningen rondom de locatie naar binnen gekeerd en
gericht op het ‘eigen’ woonerf. Hierdoor grenzen de achtertuinen/ erven van woningen aan de
Krebberskamp aan de groene Ketterinksteeg. En de achtertuinen/erven van de woningen aan
de Kruiskamp zowel aan de groene Ketterinksteeg als ook de openbare groene speelplek
aansluitend aan de locatie.
De scholenlocatie zelf is ook een naar binnen gerichte locatie, bijna geheel omsloten door
groenelementen.

Oriëntatie van de bebouwing

Bereikbaarheid locatie
De scholenlocatie is van meerdere kanten per fiets en te voet bereikbaar.
Per auto is de locatie alleen bereikbaar door vanaf de Rekkenseweg de Kruiskamplaan in te
rijden. Deze Kruiskamplaan is een relatief smalle (circa 6,5 meter breed) als 30 km weg
ingerichte weg. Bij de ingang van het schoolplein zijn nu 20 parkeerplaatsen haaks op de weg
en 3 parkeerplaatsen evenwijdig aan de inrit naar de scholen (langsparkeren).
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Aanzet ruimtelijke randvoorwaarden
Programma IKC ’t Simmelink
Uit het ruimtelijk programma van eisen blijkt dat voor IKC ’t Simmelink circa 1827 m² bvo nodig
is. Hierin is een gymzaal met een bvo van 455 m² meegenomen.
De bestaande schoolgebouwen Ketterinksteeg 2a en 2b zijn volgens de gemeentelijke BAG
registratie beide 1115 m². Bij handhaving van het bestaande gebouw, zal hier circa 700 m²
bvo moeten worden uitgebreid.
Het bestaande schoolgebouw Ketterinksteeg 2c is volgens de gemeentelijke BAG registratie
1522 m².Bij handhaving van dit schoolgebouw zal er circa 400 m² bvo moeten worden
uitgebreid.
De gevraagde extra ruimte voor IKC ’t Simmelink kan in principe bij elk van de nu bestaande
scholen worden aangebouwd. De scholenlocatie biedt hiervoor voldoende ruimte.
Randvoorwaarden.
 Bij de transformatie van de locatie moet worden aangesloten en rekening worden
gehouden met de omgeving. Zo is de huidige schoollocatie nu een centraal punt in de
wijk, omsloten door groen.


De bestaande groenelementen aan de zijde van de Ketterinksteeg en aan de
noordzijde van het plangebied moeten intact blijven.



De locatie van het IKC ’t Simmelink bepalen door de mogelijkheden voor de toekomst
van de leegkomende gronden door de sloop van de 2 niet meer te gebruiken
schoolgebouwen.



Voor de piekmomenten van brengen en halen van kinderen met de auto, moet een
betere doorstroming en tijdelijk parkeren, ter plaatse van de entree worden
gerealiseerd.



De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer zal via de Kruiskamplaan blijven gaan.

Invulling plangebied
Een nieuwe invulling voor de bestaande schoolgebouwen vinden, lijkt een onmogelijke
opgave. Daarom wordt ervan uitgegaan dat de 2 leegkomende schoolgebouwen zullen
worden gesloopt.
Transformatiemogelijkheden locatie Ketterinksteeg 2a en 2b
De gronden ter plaatse van school Ketterinksteeg 2a en Ketterinksteeg 2b zijn afgescheiden
van de naastliggende woningen aan de Krebberskamp door een met solitaire bomen en
struiken ingeplante groenstrook van circa 6,5 meter breed.
De naastliggende woningen aan de Krebberskamp sluiten met het zijerf aan deze
groenstrook.
Het doorzetten van de aanwezige structuur aan de Krebberskamp richting de gronden onder
Ketterinksteeg 2a en 2b is zeer goed mogelijk. Het streven hierbij moet zijn om een groot deel
van het aanwezige groen te behouden en in het ontwerp op te nemen.
Indien in de toekomst in de gemeente Berkelland eventueel weer toevoeging van woningbouw
mogelijk is, is het uitbreiden met woningen een logische keuze. Deze sluiten aan op de
bestaande volumes en passen goed in de aanwezige structuur.
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Indien invulling met woningbouw ook in de toekomst niet meer mogelijk is, kan de locatie ook
gereserveerd worden voor eventuele andere samenhangende bebouwing die samen ook een
naar binnen gericht gebied vormen. Hiermee wordt aangesloten op de aanwezige structuur en
identiteit van de omgeving met kleine naar binnen en op zichzelf gerichte gebieden. De
bebouwing kan zowel bestaan uit een groter oppervlak van beperkte hoogte, als ook
meerdere gebouwen met een kleinere korrelgrootte.
Een invulling met bebouwing is niet noodzakelijk om de onbebouwde ruimte te laten
aansluiten op de aanwezige structuur. Een invulling zonder bebouwing, maar met bijvoorbeeld
een openbare volkstuin/ kruidentuin is ook een goed passende invulling op deze locatie.
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Transformatiemogelijkheden locatie Ketterinksteeg 2c
Kijkend naar de bebouwingsstructuur en mogelijkheden om hierop aan te sluiten zijn de
gronden ter plaatse van Ketterinksteeg 2c geen logische keus om te transformeren.
De locatie Ketterinksteeg 2c heeft aan de noordzijde een brede groene afscheiding naar de
omgeving. Dit is een met bomen beplante strook van circa 7,5 meter en daarnaast een brede
maar vooral open ruimte welke aansluit op de achtertuinen van de woningen aan de
Kruiskamp 15 – 29 en Kruiskamp 64 – 74. Mede door de oriëntatie van de woningen aan de
Kruiskamp met achtertuinen aan de groene ruimte, is een reservering van de vrijkomende
grond voor een nieuwe invulling met eventuele toekomstige woningen niet haalbaar. Deze
eventuele nieuwe woningen kunnen niet worden aangesloten op de bebouwingsstructuur van
de woningen aan de Kruiskamp. En het te transformeren gebied heeft een te klein oppervlak
om een eigen naar binnen gericht ‘woonerf’ te creëren.
Een invulling met een op zichzelf staand nieuw gebouw en functie zou wel mogelijk zijn. De
vraag is of hier behoefte aan is in de toekomst.
Het uitbreiden van het bestaande schoolgebouw voor IKC ’t Simmelink of nieuwbouw voor het
IKC op deze locatie kan daarom ook goed op deze plek. Het IKC kan gebruik maken van de
bestaande ontsluiting via de Kruiskamplaan en er is ruimte ter plaatse van de toegang naar
het IKC voor herinrichting/ uitbreiding van de parkeerplaatsen en haal/ breng punt van de
leerlingen.
De bestaande groenelementen kunnen intact blijven. Het IKC wordt op deze locatie aan 3
zijden al omzoomd door het groen en door bij de nieuwe invulling aan de zuidzijde ook een
groene afscheiding te maken, wordt het IKC weer het middelpunt in de groene zone van de
wijk.
Bij nieuwbouw kan de bebouwing zo op de locatie gepositioneerd worden dat optimaal gebruik
kan worden gemaakt van de oriëntatie ten behoeve van een energie-neutraal gebouw. Het
huidige bestemmingsvlak en bouwvlak is daarbij aan de zuidzijde niet leidend, maar bij het
overschrijden van het bouwvlak dient rekening te worden gehouden met het voeren van een
afwijkingsprocedure.
Conclusie.
De locatie Ketterinksteeg 2a en 2b reserveren voor toekomstige transformatie.
De locatie Ketterinksteeg 2c benutten voor IKC ’t Simmelink.
In deze opzet kan ten tijd van de nieuwbouw/ uitbreiding op locatie Ketterinksteeg 2c de nu
nog in gebruik zijnde basisschool aan de Ketterinksteeg 2b in gebruik blijven.
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Samenvatting
Voorliggende Startnotitie betreft het slotdocument van de fase Projectdefinitie project Nieuwbouw IKC
Het Simmelink. In de Startnotitie worden, voorafgegaan door de projectaanleiding, aan de hand van de
GOTIK-beheersaspecten de uitgangspunten en (rand)voorwaarden van het beoogde project
gedefinieerd, worden kansen en bedreigingen gesignaleerd en worden, waar nodig,
beheersmaatregelen vastgesteld en taakstellend aan (nog te contracteren) partijen toegewezen.
Kortom, de Startnotitie betreft:
• het formele eindpunt van de desbetreffende fase: het faseresultaat, en
•

één van de beslisdocumenten: go/no go-besluit opstart project/volgende fase, en

•

het startdocument van de volgende fase, en

•

het toetsingskader van de volgende fase.

Projectaanleiding
Aan de Ketterinksteeg in de wijk Het Simmelink is een onderwijslocatie gelegen, bestaande uit drie
schoolgebouwen voor primair onderwijs en één gymzaal, gerealiseerd in 1980 en nadien enkele malen
gerenoveerd. Momenteel staat er één schoolgebouw geheel leeg en één schoolgebouw grotendeels
leeg. Nu is het de ambitie om op de huidige locatie het IKC Het Simmelink op te richten, waarin naast
de basisschool Het Simmelink ook kinderopvang een plek krijgt.
Bovenstaande ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om een Renovatiescan uit te voeren teneinde te
beoordelen of de huidige gebouwen technisch, ruimtelijk en functioneel aanpasbaar zijn naar de eisen
van deze tijd. Er is geconcludeerd dat de benodigde aanpassingen, gezien de investering, niet
verantwoord zijn. Op basis daarvan is gekozen voor een nieuw te realiseren gebouw.
In de nieuwbouw zal basisschool Het Simmelink als hoofdgebruiker haar intrek nemen samen met
beoogd en preferent partner Stichting Kinderopvang Humanitas. De beoogde locatie voor de
vervangende nieuwbouw is de Ketterinksteeg 2b. De omvang van de nieuwbouw bedraagt ca. 1.372 m2
voor het IKC en ca. 530m2 voor de gymzaal.
Investeringskosten
Ten behoeve van de voorgenomen nieuwbouw zijn de investeringskosten in beeld gebracht,
onderverdeeld naar het IKC (onderwijsvoorziening en kinderopvang) en de gymzaal. Voor het bepalen
van deze kosten is het uitgangspunt dat de grond bouwrijp wordt geleverd en dat het gebouw voldoet
aan de technische kwaliteit: bouwbesluit nieuwbouw, Frisse Scholen Klasse B (gemiddeld) en dat
gemeente Berkelland de ambitie heeft uitgesproken om het een energieneutraal gebouw (ENG) te laten
worden. De totale te verwachtten investeringskosten bedragen ca. € 5.170.000,- inclusief BTW (ca. €
3.900.000,- voor het IKC en € 1.270.000,- voor de gymzaal).
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Organisatie
In overleg tussen de gemeente Berkelland en Delta Scholengroep is afgesproken dat er een stichting,
Stichting IKC Het Simmelink, wordt opgericht. Deze startnotitie gaat niet op de wijze waarop de stichting
wordt ingericht. Wat in deze wel benoemd wordt is dat het bouwheerschap voor de gehele nieuwbouw
in handen komt van de stichting, waarin zowel gemeente als Delta Scholengroep vertegenwoordigd zijn
gezien ieders belangen. De voorgenomen bouworganisatievorm betreft het bouwteam
organisatiemodel. Deze vorm wordt op dit moment, met de marktsituatie in ogenschouw, als meest
adequaat gezien. Zowel voor het selecteren van de architect, E&W-adviseur en constructeur als voor
de uitvoerende partners, zal aangesloten worden bij de Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012) en het
gemeentelijk inkoopbeleid.
Planning
De huidige planning gaat uit van ingebruikname van de nieuwbouw in eind 2021. In de overall-planning
is ervan uitgegaan dat er geen planologische procedures hoeven te worden doorlopen. Om de huidige
bebouwing ligt het bouwblok (ca. 2580m 2) waarbinnen de nieuwbouw plaats moet vinden. Naast het in
deze startnotitie beschreven werk ‘IKC Het Simmelink’ zullen er diverse infrastructurele werkzaamheden
om het pand uitgevoerd moeten worden. Gemeente Berkelland zal voorbereidende en uitvoerende
werkzaamheden aan laten sluiten op de planning van het IKC Het Simmelink.
Kwaliteit
Voor de ruimtelijke en functionele uitgangspunten wordt aangesloten bij het Ruimtelijk Functioneel
Programma van Eisen d.d. april 2018 (bijlage 1). Voor de eisen aan de technische kwaliteit wordt
onverkort aangesloten bij het wettelijk kader Bouwbesluit 2012, aangevuld met Frisse Scholen 2015
Klasse B (gemiddeld) en de eisen met betrekking tot energieneutrale gebouwen (ENG). De gemeente
Berkelland heeft de ambitie uitgesproken om bovenop de wettelijk verplichte eisen uit BENG, het
gebouw te willen laten voldoen aan eisen volgend uit ENG (Energieneutraal gebouw). In de
bepalingsmethodiek voor een ENG-gebouw wordt alle energieverbruik ten behoeve van de
gebouwgebonden installaties opgenomen en op een duurzame wijze opgewekt (energie die benodigd
is voor verwarming, koeling en ventilatie). De energie benodigd voor de gebruikers (bijvoorbeeld voor
verlichting, computers, digiborden, enz.) wordt niet in de methodiek meegenomen.
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1. Inleiding
1.1

Doel van het document

Voorliggende Startnotitie is opgesteld in aansluiting op het ruimtelijk en functioneel Programma van
Eisen en betreft het slotdocument van de Projectdefinitie van het project Nieuwbouw Integraal
Kindcentrum Het Simmelink. In de Startnotitie worden aan de hand van de GOTIK-beheersaspecten de
uitgangspunten en (rand)voorwaarden van het beoogde project gedefinieerd, worden kansen &
bedreigingen gesignaleerd en worden, waar nodig, beheersmaatregelen vastgesteld en taakstellend
aan (nog te contracteren) partijen toegewezen.
Kortom, de Startnotitie betreft:
• het formele eindpunt van de desbetreffende fase: het faseresultaat, en
•

één van de beslisdocumenten: go/no go-besluit opstart project/volgende fase en, daarmee, het
besluit tot het ter beschikking stellen van de gemeentelijke financiële bijdrage, en

•

het startdocument van de volgende fase, en

•

het toetsingskader van de volgende fase.
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2. Projectaanleiding, -achtergrond en IKC Visie
2.1

Projectaanleiding en achtergrond

In de Eibergse wijk Het Simmelink is een onderwijslocatie gelegen aan de Ketterinksteeg, die bestaat
uit drie nagenoeg identieke schoolgebouwen voor primair onderwijs en één gymzaal. De drie gebouwen
zijn gerealiseerd in 1980 en nadien enkele malen gerenoveerd. Basisschool De Steege en de
Julianaschool zijn gestopt op de onderwijslocatie aan de Ketterinksteeg te Eibergen. Sinds augustus
2018 zijn basisschool De Regenboog en basisschool De Schakel (beide scholen vallen onder het
bestuur van Stichting Delta) gefuseerd tot één basisschool, genaamd ‘Het Simmelink’. Als gevolg van
bovengenoemde ontwikkelingen is één schoolgebouw geheel leeg en één schoolgebouw grotendeels
leeg komen te staan. Het is de ambitie om op de huidige onderwijslocatie een IKC op te richten, waarin
naast de gefuseerde basisschool Het Simmelink, ook een kinderopvangorganisatie een plek krijgt.
Bovenstaande ontwikkelingen zijn aanleiding geweest om een Renovatiescan uit te voeren om te
beoordelen of de huidige gebouwen technisch, ruimtelijk en functioneel aanpasbaar zijn naar de huidige
maatstaven, Frisse Scholen en het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen van IKC Het
Simmelink. De conclusie uit deze Renovatiescan is dat functionele en technische aanpassingen gezien
de investering niet verantwoord zijn, op basis waarvan de keus is gemaakt voor een nieuw te realiseren
gebouw voor IKC Het Simmelink.
In een nieuw te realiseren IKC Het Simmelink zal basisschool Het Simmelink als partner en
hoofdgebruiker haar intrek nemen, samen met beoogd en preferent partner Humanitas als kinderopvang
partij. De beoogde locatie hiervoor is de huidige onderwijslocatie aan de Ketterinksteeg. Met
vervangende nieuwbouw op de huidige onderwijslocatie, specifiek Ketteringsteeg 2b, als uitgangspunt
is deze Startnotitie opgezet.
De omvang van de nieuw te realiseren huisvesting, zowel het onderwijsdeel als het niet-onderwijsdeel,
is gebaseerd op 200 leerlingen en de ruimtebehoefte voor de kinderopvangpartner van 166m2.
De ruimtebehoefte bedraagt totaal 1.372 m2 BVO, excl. de gymzaal. Voor de te realiseren gymzaal is
een omvang, gebaseerd op de gemeentelijke behoefte, opgegeven van 530m2 BVO.

2.2

Partners IKC Het Simmelink

Zowel gemeente Berkelland als de betrokken partner en hoofdgebruiker (basisschool Het Simmelink)
van het te vormen Integraal Kindcentrum Het Simmelink hebben de ambitie uitgesproken om als IKC
Het Simmelink een bredere maatschappelijke functie te bekleden in Eibergen en voor de wijk in het
bijzonder. De te realiseren nieuwbouw van het IKC kan hiervoor het gewenste vliegwieleffect zijn. IKC
Het Simmelink biedt huisvesting aan de partners: basisschool Het Simmelink en aan een
kinderopvangorganisatie. Preferent en beoogd partner in deze is Stichting Kinderopvang Humanitas.
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2.2.1

Onderwijs

Voor de te realiseren onderwijsvoorzienig wordt uitgegaan van een gemiddeld aantal leerlingen van
200. De leerlingen zijn verdeeld over twee leerteams. Leerteam 1 biedt onderwijs aan kinderen van
circa 4 tot 7 jaar en leerteam 2 biedt onderwijs aan kinderen van circa 8 tot 13 jaar. Binnen het leerteam
werken leerkrachten samen, waarbij het leerteam verantwoordelijk is voor het onderwijs en de
ontwikkeling van alle kinderen in het betreffende leerteam. De kinderen worden begeleid door een team
van 13 tot 14 FTE.
2.2.2

Kinderopvang

Preferent en beoogd partner in het IKC, Stichting Kinderopvang Humanitas, zal in het nieuwe IKC drie
verschillende producten aanbieden: kinderdagverblijf (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse
opvang (BSO). Het kinderdagverblijf en de peuteropvang maken gebruik van dezelfde ruimten. Er zijn
16 kindplaatsen beschikbaar en de kinderen worden begeleid door 3 pedagogisch medewerkers. De
kinderen van de peuteropvang kunnen, onder begeleiding, gebruik maken van de ruimten van leerteam
1. Circa 30 kinderen van de BSO maken, onder begeleiding van 3 medewerkers, gebruik van de ruimten
van de school. In eerste instantie maken zij gebruik van de ruimten van leerteam 1 en van de centrale
hal. In de toekomst kan dit, bij behoefte en in overleg, uitgebreid worden naar
de ruimten van leerteam 2.

2.3

Medegebruik / wijkfunctie

Naast de invulling voor het onderwijs en de kinderopvangvoorziening wenst het IKC en de gemeente
ook ruimte te bieden aan initiatieven van derden uit de buurt. Hierbij valt te denken aan een
orthopedagoog, een huiswerkcoach, een weerbaarheid- of sociaalvaardigheidstrainer, etc. Tevens
kunnen een logopedist, kinderfysiotherapeut, bibliotheek of de oudere jeugd en ouderen uit de wijk
gebruik maken van de ruimten in het IKC. Het uitgangspunt is dat er geen extra vierkante meters worden
gerealiseerd voor deze gebruikers.
Bron: IKC ’t Simmelink – Ruimtelijk en Functioneel programma van eisen, april 2018

2.4

Gymzaal

Eén van de onderdelen met een duidelijk bredere functie is de te realiseren gymzaal, aanvullend op het
IKC. In de gymzaal krijgen alle kinderen van IKC Het Simmelink bewegingsonderwijs. De gymzaal dient
zodanig functioneel te zijn en ingepast te worden dat deze ook buiten schooltijden goed toegankelijk is
voor het gebruik door derden (wijkfunctie, sportverenigingen, etc.). Na een gemeentelijke
capaciteitsinventarisatie en de vraag naar sportruimten binnen de gemeentelijke grenzen kan worden
geconcludeerd, dat een gymzaal met een gymvloerafmeting van 14m (b) x 22m (l) x 5,5m (h) voldoende
is. De gymzaal en de nevenruimten zullen in totaal een omvang hebben van circa 530m2.
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2.5

IKC Visie

Het doel van IKC Het Simmelink is om een veilige, inspirerende omgeving te creëren, waarin kinderen
van 0 tot 13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit een gedeelde pedagogische- en didactische
aanpak en cultuur. IKC Het Simmelink is een middel om ieder kind zodanig te begeleiden en te
stimuleren dat het zich optimaal kan ontwikkelen en zijn of haar plek weet te vinden in een sterk
veranderende omgeving. Kinderopvang en onderwijs vormen bondgenoten die zich met hart en ziel
inzetten voor het gezamenlijke doel: gepersonaliseerd leren, brede ontwikkeling, onderwijs op maat,
differentiatie, afstemming op individuele onderwijsbehoeften en instructie op maat.
Bron: IKC Het Simmelink – Ruimtelijk en Functioneel programma van eisen, april 2018

Inspiratie
‘’It takes a whole village to raise a child’’
Hillary Clinton schreef jaren geleden een inspirerend boek over jeugdbeleid. De titel ontleende ze aan
een Afrikaans gezegde: ‘It takes a whole village to raise a child’.
Het beeld van dat dorp is voor mij een metafoor voor het jeugdbeleid. Opgroeien gaat meestal
gewoon goed met ouders die hun best doen, met daaromheen een netwerk van opa’s, oma’s,
vrienden, leerkrachten, ooms en tantes en buren. En als het dan even niet goed gaat, is er altijd wel
iemand die het overneemt. Voor de meeste kinderen werkt het zo. Maar soms zijn draagkracht en
draaglast niet in evenwicht met elkaar en is er extra hulp nodig. Soms zelfs zoveel hulp dat
specialisten erbij gehaald moeten worden of dat ouders hun kinderen aan specialisten moeten
overdragen.
Als je aan een Deense gemeenteambtenaar vragen stelt over jeugdbeleid dan krijg je een antwoord
dat begint met de gemeentelijke visie op een inclusieve samenleving, op de ondersteuning van
ouders, op goed en passend onderwijs en pas daarna gaat het over specialistische hulpverlening.
Vraag je hetzelfde aan een Nederlandse gemeenteambtenaar, dan gaat het over inkoopcontracten en
systemen. En dat is niet zo gek, misschien is het in deze fase zelfs wel onvermijdelijk. De overgang
van het stelsel is zó lang in discussie geweest, terwijl de zorgcontinuïteit ondertussen wel geregeld
moest worden. En daarbij moeten gemeenten zich tot op de dag van vandaag verdedigen en wordt er
gedreigd het stelsel opnieuw aan te pakken.
Laten we daarmee ophouden en weer de goede vragen gaan stellen. Wat betekent het om op te
groeien in Amsterdam, Súdwest-Fryslân, Peel en Maas of Vlissingen? Kunnen kinderen genoeg
spelen, is de opvang geregeld, werkt het consultatiebureau goed, voelen ouders zich gesteund, zijn er
veilige routes naar school, weten scholen ernstige problemen vroeg op te sporen en is er dan snel
hulp geregeld? Dat zijn de vragen die we moeten we stellen, met de leefwereld van kinderen als
uitgangspunt.
De Kinderombudsman heeft onlangs een belangrijk rapport geschreven over de toename van het
aantal crisisplaatsen na de decentralisatie. Daarover ga ik graag in gesprek met de
Kinderombudsman, maar ik ga haar ook vragen om gemeenten te helpen met lokaal jeugdbeleid
waarin de rechten van kinderen centraal staan. Want ook in Nederland geldt: je hebt de hele
gemeenschap nodig om álle kinderen goed te laten opgroeien.

Bron: VNG Magazine, Nummer 18, 2016
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2.6

Duurzaamheidsvisie

IKC Het Simmelink, een duurzame ontwikkeling
Wereldwijd stijgt het bewustzijn van en de aandacht voor de maatschappelijke impact die het handelen
van de mensheid heeft. Het gaat hierbij met name om negatieve effecten die het drijven van
ondernemingen (profit) hebben op het welzijn van mensen (people) en de omgeving waarin ze leven
(planet), zowel op korte als lange termijn. De algemene consensus lijkt steeds meer te worden dat de
drie genoemde aspecten in balans moeten zijn om een duurzame wereld te creëren.
Instanties als de Verenigde Naties geven hier invulling en richting aan, bijvoorbeeld door het opstellen
van ‘The 2030 agenda for sustainable development' en het instellen van de UNFCCC, waar het in 2015
gesloten ‘Akkoord van Parijs’ onderdeel van uitmaakt. In Nederland ervaren we de consequenties van
deze internationale afspraken: wet- en regelgeving wordt aangepast en het wordt door middel van
subsidie en belastingvoordelen aantrekkelijk gemaakt om hierop voor te lopen.
Veel van bovengenoemde maatregelen zijn van invloed op de gebouwde omgeving. Dat is ook logisch,
want onze gebouwen hebben een grote invloed op zowel de mens als het fysieke milieu. Daarbij zijn ze
kapitaalintensief en onroerend: de keuzes die we maken bij het ontwikkelen en aanpassen van onze
gebouwen hebben impact op zowel de korte als lange termijn. Daarom kijken we bij de ontwikkeling van
IKC Het Simmelink niet alleen naar het nu, maar naar een bredere duurzame ontwikkeling. Op het
waarom, hoe en wat gaan wij hieronder nader in.
Passie voor een duurzaam gebouw en haar omgeving
Met de realisatie van het nieuwe IKC Het Simmelink willen wij een veilige, inspirerende omgeving
realiseren, waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit een gedeelde pedagogische en
didactische aanpak en cultuur. Maar dat is zeker niet onze enige doelstelling. Met het Integraal
Kindcentrum ‘Het Simmelink’ willen wij meer bereiken. Wij streven ernaar bij te dragen aan, wat we
noemen, duurzame ontwikkeling: ontwikkeling waarbij balans is tussen mens, milieu en financiën.
Hiermee bedoelen wij dat wij, naast de onderwijsfunctie, een positieve impact willen realiseren in de
wijk, voor de wijkbewoners en overige belanghebbenden (‘’It takes a whole village to raise a child’’) én
zonder dat wij daarbij de aarde en de grondstoffen, waarin zij voorziet, uitputten.
Hierbij maken we onderscheid tussen de directe invloed die we hierop hebben, met het onderwijs,
kinderopvangvoorziening en onze eigen huishouding, en indirecte invloed die we hierop hebben door
‘’ruimte voor duurzame ontwikkeling’’ te faciliteren in een (technisch) duurzaam gebouw.
Hoe IKC Het Simmelink zich onderscheid
Hoe wij dit gaan doen wordt in eerste instantie ingegeven door de directe invloed die wij hierop hebben.
Het geven van onderwijs en het opvangen van kinderen vanuit een gedeelde pedagogische en
didactische aanpak en cultuur. Dit hebben wij gezamenlijk verwoord in het Ruimtelijk en Functioneel
Programma van Eisen uit april 2018.
In dit programma hebben wij ook een aanzet gedaan voor de bredere maatschappelijke doelstellingen.
Wij stellen het IKC open voor derden, het gebouw is er voor iedereen.
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Wij gaan ruimte creëren die door anderen ingezet kan worden ten dienste of ten gunste van de kinderen
van de school én de wijk, voor buurtbewoners en (wijk)verenigingen. Het IKC zal zich onderscheiden
door haar gastvrijheid en functie in de wijk, zodat het een positieve impact heeft op de leefbaarheid en
maatschappelijke cohesie in Eibergen en daarmee bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling.
Het gebouw zal hiervoor ten dienste staan. Niet statisch, maar zo dynamisch mogelijk opgezet. Het
dient aanpasbaar te zijn aan veranderende omstandigheden, veranderend onderwijs, veranderende
behoeften in de wijk, enzovoort. Gezondheid en welbevinden van alle gebruikers van het gebouw
vormen, naast technische aspecten zoals energiezuinigheid en onderhoudsvriendelijkheid, voor ons
eveneens duurzaamheidsspeerpunten. We gaan een gezond, comfortabel, energiezuinig en
onderhoudsvriendelijk gebouw realiseren. Hiermee borgen we ook voor een belangrijk deel de
betaalbaarheid van het gebouw in de toekomst.
Invulling van de duurzaamheidsvisie
Vanuit een gezamenlijke entiteit, waarin het schoolbestuur, de gemeente, IKC partners en overige
stakeholders, vertegenwoordigd zijn, nemen wij de verantwoordelijkheid voor het beheer, onderhoud en
de exploitatie van het gebouw. Met de duurzame ontwikkeling als gezamenlijke visie geven wij invulling
aan het IKC in de wijk. Gezamenlijk maken wij het programma, bieden we aan waar behoefte aan is.
Hierbij valt, naast de basisvoorzieningen in het IKC, te denken aan:
• orthopedagoog
• huiswerkcoach
• weerbaarheids- of sociale vaardigheidstrainer
• logopedist
• kinderfysiotherapeut
• bibliotheek
• buurtvereniging ‘De Ham’
• ontmoetings-/wijkfunctie voor jong en oud ter bevordering van de vitaliteit voor ouderen en
kennisoverdracht tussen jong en oud (naar voorbeeld programma “kleuters tegen kwalen’).
Op het gebied van ‘technische’ duurzaamheid gaan wij het volgende doen. Tijdens elke fase van het
ontwerpproces gaan wij de keuze voor het materiaalgebruik afwegen. Welke impact heeft het op het
welzijn, milieu en op onze financiën in directe en indirecte zin. Wij streven hierbij naar (vanzelfsprekend)
gezonde, milieuvriendelijke en onderhoudsvriendelijke toepassing van de materialen, waarbij wij de
circulariteitsgedachte omarmd hebben. De zogenaamde visuele duurzaamheid krijgt tijdens het
ontwerpproces eveneens de aandacht.
Tevens sturen wij tijdens het ontwerpproces aan op de aanpasbaarheid van het gebouw, de
constructieve opzet maakt dat het gebouw adaptief is. Ten aanzien van de gezondheid en het comfort
gaan wij een gebouw realiseren aan de hand van het Frisse Scholen Programma. De thema’s die hierbij
aan de orde komen zijn luchtkwaliteit (gezondheid), temperatuur (comfort), licht, geluid en energie.
Laatstgenoemd aspect komt ook aan de orde bij de doelstelling een Energieneutraal Gebouw (ENG) te
maken. Hoewel de aanstaande wet- en regelgeving minimaal een Bijna Energieneutraal Gebouw
(BENG) voor zal schrijven, heeft de gemeente Berkelland de ambitie een ENG-schoolgebouw te
realiseren. Wij omarmen deze ambitie, en het schoolbestuur en de gemeenten hebben afgesproken dat
eventuele voordelen in de exploitatie ten goede komen aan de stichting/entiteit die het IKC exploiteert.
Extra middelen kunnen daarmee ingezet worden ten behoeve van de duurzame ontwikkeling in de wijk.
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Teneinde bovenstaande zo concreet mogelijk te maken hebben wij ons de navolgende doelen gesteld,
waarbij er sprake is van ‘overlapping’ van waarderingen:
•

•
•

GPR Gebouw score (gemiddeld): 8.
○ GPR Gebouw: de Gemeentelijke Praktijk Richtlijn brengt de duurzaamheid van gebouwen in
kaart d.m.v. een rapportcijfer op basis van 5 thema’s: milieu, gebruikskwaliteit, toekomstwaarde,
gezondheid en energie.
Frisse Scholen: gemiddeld klasse B, luchtkwaliteit A.
Energieneutraal Gebouw (ENG).
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3. Geld
3.1

Stand van zaken

Binnen dit beheeraspect omschrijven wij de uitgangspunten kaders en (rand)voorwaarden van het
beoogde project. Na vaststelling van deze Startnotitie vormen ze het toetsingskader voor elke
opvolgende fase in het project.
3.1.1

Ruimtebehoefte – omvang voorziening

In de navolgende tabellen wordt een overzicht weergegeven van de ruimtebehoefte volgens de
uitgangspunten van het Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen, april 2018. Het totale aantal
vierkante meters voor IKC Het Simmelink is gebaseerd op de ruimtebehoefte van basisschool Het
Simmelink en beoogd en preferent kinderopvangpartner Stichting Kinderopvang Humanitas Voor een
gespecificeerd overzicht van de ruimtebehoefte wordt verwezen naar het Ruimtelijk en Functioneel
Programma van Eisen, april 2018.

IKC Het Simmelink

Ruimtebehoefte IKC
Het Simmelink

Bruto Vloeroppervlak
(BVO)

Basisschool Het Simmelink

1206

m2

Bijzonderheden

▪ O.b.v. 200 ll (x 5,03m2 BVO) + een vaste
voet van 200m2 BVO.

Beoogd

en

preferent

166

m2

Kinderopvangpartner:

▪ KDV, PO 0– 4 jaar (16 plaatsen)
(100% mono gebruik)

▪ BSO (medegebruik)
▪ Ruimtebehoefte gebaseerd op referenties

St. Kinderopvang Humanitas

St. Kinderopvang Humanitas.

Totaal IKC Het Simmelink

1372

m2

Bron: IKC Het Simmelink – Ruimtelijk en Functioneel programma van eisen, april 2018

Gymzaal

Ruimtebehoefte Gymzaal
Gymzaal Het Simmelink

Bruto Vloeroppervlak
(BVO)
530

m2

Bijzonderheden

▪ Ruimtebehoefte volgens opgave
gemeente Berkelland.

▪ Uitgangspunt RF- PVE was 455 m2
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3.1.2 Investeringskosten
In onderstaand overzicht worden de te verwachten investeringskosten weergegeven. Voor een
gedetailleerd overzicht van de investeringskosten wordt verwezen naar de bijlagen 4 en 4a.
Resumé:
Investeringskosten IKC Het Simmelink (excl. gymzaal)

Raming

(in euro, incl. BTW)
Kosten
A

Grondkosten (sloopwerkzaamheden)

€

B

Bouwkosten

€ 3.020.000,-

C

Inrichtingskosten

€

10.000,-

D

Bijkomende kosten

€

870.000,-

Totaal Kosten

0,-

€ 3.9000.000,-

Toelichting (hoofdlijnen):
• De bovenstaande budgetraming is excl. kosten voor de gymzaal;
•

Uitgangspunt prijspeil november 2019, inflatie nov. 2018 - nov. 2019 volgens prognose 5%
(verdere prognoses/verwachtingen nog niet bekend);

•

Het uitgangspunt is dat de bouwlocatie bouwrijp beschikbaar wordt gesteld;

•

Aandacht voor de demarcatie tussen de bouwkosten en de inrichtingskosten. Hiervoor tijdig de
afdeling facilitair inschakelen en/of adviseurs.
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Investeringskosten gymzaal 530m2

Raming

(in euro, incl. BTW)
Kosten
A

Grondkosten (sloopwerkzaamheden)

€

0,-

B

Bouwkosten

€

980.000,-

C

Inrichtingskosten

€

0,-

D

Bijkomende kosten

€

290.000,-

Totaal Kosten

€ 1.270.000,-

Toelichting (hoofdlijnen):
• De bovenstaande budgetraming is voor de gymzaal (530m2);
•

Uitgangspunt prijspeil november 2019, inflatie nov. 2018 – nov. 2019 volgens prognose 5%
(verdere prognoses/verwachtingen nog niet bekend);

•

Het uitgangspunt is dat de bouwlocatie bouwrijp beschikbaar wordt gesteld;

•

Aandacht voor de demarcatie tussen de bouwkosten en de inrichtingskosten van de gymzaal.
Hiervoor tijdig de afdeling facilitair inschakelen en/of adviseurs.

3.1.3

Kosten voor het beheer en onderhoud - toetsing

In de opzet van de stichtingskosten is een post opgenomen voor het tijdens het ontwerp (per fase)
toetsen van de onderhoudskosten. Het (financiële) kader zal hiervoor bij afronding van de volgende fase
(SO/VO) worden vastgesteld. Hierbij nadrukkelijk de aandacht voor demarcatie, verdeelsleutel nuts/
onderhoud etc.
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4. Organisatie & Informatie (& Communicatie)
4.1

Bouwheerschap

Het bouwheerschap voor het te realiseren IKC en de gymvoorziening komt in handen van de Stichting
IKC Het Simmelink i.o., vertegenwoordigd door zowel Delta Scholengroep als de Gemeente Berkelland.

4.2

Medezeggenschapsraad en overige stakeholders

Delta scholengroep en Basisschool Het Simmelink zijn verantwoordelijk voor de communicatie richting
haar medezeggenschapsraad en overige stakeholders. Indien er sprake is van een gezamenlijkheid
c.q. gezamenlijk belang in deze, dan wordt er in het kader van dit project gezamenlijk gecommuniceerd.
Hierbij moet men denken aan de communicatie richting bijvoorbeeld de omgeving, buurtbewoners en/of
wijkvereniging ‘de Ham’.

4.3
4.3.1

Projectorganisatie, Overleg- & beslisstructuur
Projectorganisatie

De projectorganisatie bestaat uit een aantal niveaus, zowel in strategisch, tactisch als operationeel
opzicht, waarop projectoverleg plaatsvindt. Het is, naast de hieronder weergegeven stuurgroep en
projectgroep, aan te bevelen om één of meerdere specifieke werkgroepen te organiseren (operationeel)
met het doel informatie bottom-up te verkrijgen en daarmee draagvlak voor de ontwikkeling te creëren.
Vooralsnog is er geen specifieke werkgroep in deze Startnotitie beschreven.

Overlegniveau:
Frequentie:

Stuurgroep - strategisch kader
6 wekelijks

Leden van de stuurgroep
De heer P.A Dooijeweerd
Mevrouw L. Klein Holkenborg –
Gebbinck
Mevrouw J. Groosman
De heer R. Nijboer
De heer J. Huiskes en/of
collega-projectleider
(technisch)

Namens
Delta Scholengroep (SIM)
Basisschool Het Simmelink
(SIM)
Delta Scholengroep (SIM)
Gemeente Berkelland
SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V.

Functie
Bestuurder
Directeur
Huisvesting & facilitair
Projectleider
Projectmanagement
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Overlegniveau:
Frequentie:
Leden van de projectgroep
Mevrouw L. Klein Holkenborg –
Gebbinck
Mevrouw J. Groosman
Mevrouw S. Tankink
Partner Kinderopvang
De heer J. Huiskes en/of
collega-projectleider
[Architect, adviseurs]

Projectgroep – tactisch
/operationeel kader
4 wekelijks
Namens
IKC Het Simmelink

Functie
Directeur

Delta Scholengroep (IKC SIM)
Gemeente Berkelland
p.m.
SBM Bouw- en vastgoedmanagers B.V.
p.m.

Huisvesting & facilitair
Economische zaken

p.m.
Projectmanagement
p.m.
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4.3.2 Overleg- & beslisstructuur
Overleg en besluitvorming vindt plaats op een drietal niveaus, te weten:
1.

Strategisch niveau - stuurgroep
• Primair proces specifieke zaken (geld, organisatie, tijd en informatie)
• De ‘rode draad’/het ’overall-niveau’ wordt bewaakt (hoofdlijnen)
• Nemen van ondernemings-/beleidsbeslissingen
• Besluitvorming
• Voortgangsbewaking
• Financiële bewaking
• Probleemoplossing
• Risicoanalyse en -beheersing.

2.

Tactisch/operationeel niveau - projectteam ontwerp/projectteam uitvoering
• Proces specifieke (geld, organisatie, tijd en informatie) en object specifieke zaken
(functioneel, technisch, beeldvorming en financieel)
• Publiekrechtelijke procedures (vergunningen e.d.)
• Informeren en voorbereiden besluitvorming stuurgroep
• Voortgangsbewaking
• Financiële bewaking
• Probleemoplossing
• Risicoanalyse en -beheersing.

3.

Operationeel niveau - specifieke werkgroep
• Primair object specifieke zaken (functioneel, technisch, beeldvorming)
• Informeren en voorbereiden besluitvorming projectgroep
• Voortgangsbewaking met betrekking tot operationele, dagelijkse zaken (detailniveau)
• Probleemoplossing
• Risicoanalyse en -beheersing.

Deze opdeling is overzichtelijk, praktisch hanteerbaar en werkt bevorderend voor het creëren van
draagvlak binnen de organisatie(s). Daarnaast worden door de samenstelling van de overleggroepen
en een heldere eenduidige toedeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in formele zin
op de juiste wijze besluiten genomen.
Expliciet wordt opgemerkt dat de opgezette overleg-/beslisstructuur een eerste opzet is en dat deze met
de bijbehorende samenstelling in de tijd evolueert. Voor de Realisatiefase zullen bijvoorbeeld tevens de
overlegstructuren bouwvergadering (uitvoeringsteam), werkvergadering, coördinatieoverleg e.d.
worden opgestart, waarop, gegeven de huidige planstatus, in dit kaderdocument niet nader wordt
ingegaan. Daarnaast is het denkbaar dat er voor specifieke onderdelen meer (ad hoc) werkgroepen
worden samengesteld.
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4.4

Bouworganisatievorm & aanbestedingsmethodieken

In deze paragraaf
wordt
de
voorgenomen
aanbestedingsmethodieken op hoofdlijnen beschreven.

bouworganisatievorm

en

worden

de

4.4.1 Bouworganisatievorm
De ontwikkeling van de nieuwbouw voor IKC Het Simmelink begeeft zich in een vroeg stadium.
Betrokken partners hebben in 2018 een gezamenlijke visie en Ruimtelijk Functioneel Programma van
Eisen ontwikkeld. Echter, veel vragen moeten nog worden beantwoord, maar zodra de uitwerking van
de plannen concreter wordt, gaat het bij de betrokken partners meer leven en is er meer zicht op
eventueel gebruik door derden. Het is daarbij van belang dat de betrokkenheid van de opdrachtgever
(en partners) in het ontwerpproces hoog is, ontwerpen is in deze een groeiproces.
Daarnaast hebben wij momenteel met een marktsituatie te maken, waarin uitvoerende partners kritisch
zijn op werken waarop men inschrijft. Er is op dit moment weinig capaciteit in de markt. Men zoekt bij
voorkeur projecten waar men een onderscheidende aanbieding kan uitbrengen. Naast dat het belangrijk
is om de uitvoeringscapaciteit te borgen, is het vroegtijdig betrekken van uitvoerende partners aan te
bevelen, met het oog op levertijden van bouwelementen, en daarmee de inbreng van
uitvoeringsexpertise.
Wanneer wij bovenstaande in ogenschouw nemen, dan is het aan te bevelen om enerzijds het
ontwerp- en realisatieproces zoveel mogelijk te scheiden, en anderzijds uitvoeringspartners zo vroeg
mogelijk bij het proces te betrekken. In deze zien wij de bouwteam bouworganisatievorm op dit
moment als de meest geschikte bouworganisatievorm voor dit project.
Binnen de stuurgroep is derhalve afgesproken uit te gaan van een bouwteam bouworganisatievorm die
in de huidige marktsituatie het meest gewenst is, waarbinnen nadrukkelijk aandacht gevestigd dient te
zijn op de wijze waarop de beheeraspecten geld en kwaliteit geborgd worden. Hieronder wordt de opzet
voor het bouwteammodel op hoofdlijnen toegelicht.
Bouworganisatiemodel (hoofdlijnen)
Beoogd bouworganisatiemodel (hoofdlijnen):
1. Fase Ontwerpteam
Ontwerpteam (exclusief bouwteampartners)
Projectdefinitie -> Fase Structuurontwerp (SO) ->
Fase Voorlopig Ontwerp (VO) -> Fase Definitief
Ontwerp (DO) (concept):
2. Fase Bouwteam
• Fase DO (afronding/definitief) ->
Mits bestuurlijk ‘go-besluit’:
• Fase Technisch Ontwerp (TO)/Bestek):

Bouwteam (inclusief bouwteampartners)

3. Fase Uitvoering (mits bestuurlijk ‘go-besluit’):

Beoogd:
Bouwteampartners: uitvoeren bouwkundig
werk en technisch installatiewerk

Startnotitie
20 - 38
F0-22-4/2

Ad 1 Fase Ontwerpteam
Op basis van de Projectdefinitie wordt er door het ontwerpteam een SO, VO en een concept-DO
uitgewerkt. Tot en met het concept DO zijn alleen de opdrachtgever, het ontwerpteam, de
bouwprocesmanager, kostenmanager en betrokken partners in het IKC bij het ontwerp betrokken. Het
DO wordt mede onderbouwd door een technische omschrijving of een bestek. Op deze wijze wordt de
gewenste kwaliteit gewaarborgd. De kostenmanager bewaakt en adviseert tijdens het ontwerpproces
de bouwkosten versus het budget.
Ad 2 Fase Bouwteam
Vanwege de aard, complexiteit en raakvlakken van de werkzaamheden, het taakstellende budget en
tijdpad, de wens de markt uit te dagen om te komen met innovatieve oplossingen, de wens om maximale
afstemming tussen het ontwerp en de uitvoering (bouwkundig, constructief, elektrotechnisch,
werktuigbouwkundig, civieltechnisch/infrastructureel e.d.) te realiseren, wordt het concept DO in
bouwteamverband nader uitgewerkt en waar mogelijk/noodzakelijk geoptimaliseerd.
De middels de aanbestedingsprocedure te contracteren partijen (bouwteampartner(s)) nemen zitting in
het bouwteam en zij hebben als primaire taken:
• het inbrengen van bouwkundige, constructieve en installatietechnische (elektrotechnische en
werktuigbouwkundige) ontwerp-, engineerings- en uitvoeringsexpertise ter optimalisering van de
prijs/kwaliteitverhouding van het DO ontwerp;
• het bouwkundig, constructief en installatietechnisch (elektrotechnisch en werktuigbouwkundig)
afprijzen van het DO en – mits bestuurlijk ‘go-besluit’ – het TO/Bestek met als doel overeenstemming
met opdrachtgever te krijgen inzake de (beoogde) aannemingsovereenkomst aangaande de
feitelijke realisatie van het werk (Fase Uitvoering).
• Formalisering opdrachtverstrekking: Bouwteamovereenkomst (met afstandsverklaring).
Kanttekening:
• De verantwoordelijkheid voor adviezen en ontwerpen ligt bij degene op wiens specifieke terrein in
het bouwteam die adviezen en ontwerpen betrekking hebben, mits diegene die adviezen en
ontwerpen heeft aanvaard en tot de zijne heeft gemaakt.
• Gegeven voornoemde primaire taken van Bouwteampartner in het bouwteam zal de
ontwerpverantwoordelijkheid in beginsel (blijven) liggen bij de ontwerpende partijen.
• Op deze wijze behoudt Opdrachtgever de grip op het beheeraspect Kwaliteit.
‘Go/no go-besluit’:
• Op basis van het goedgekeurde DO neemt het bevoegd gezag van Opdrachtgever een formeel
bestuurlijk ‘go/no go-besluit’. In geval van een bestuurlijk ‘go-besluit’ zal de omgevingsvergunning
activiteit bouwen (‘bouwvergunning’) worden aangevraagd en zal het bouwteam de werkzaamheden
vervolgen met de Fase TO/Bestek.
A3 Fase Uitvoering
Indien en voor zover Opdrachtgever en Bouwteampartner overeenstemming hebben bereikt over de
aannemingssom van de feitelijke realisatie het Werk (inclusief alle overige condities), én nadat
Opdrachtgever hiertoe expliciet schriftelijk heeft besloten (bestuurlijk ‘go-besluit’), zal Bouwteampartner
binnen de overeengekomen kaders voorzien in de feitelijke realisatie van het Werk.
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4.4.2 Aanbestedingsmethodieken
Hieronder wordt een overzicht
aanbestedingsmethodieken.

gegeven

van

het

juridisch

kader

en

de

verschillende

Juridisch aanbestedingskader
Opdrachtgever is aanbestedingsrechtelijk een aanbestedingsplichtige dienst, en is derhalve bij het
inkopen (selecteren en contracteren) van opdrachten voor werken, diensten en leveringen gehouden
aan een strikt wettelijk aanbestedingskader.
Relevante wet- & regelgeving, hoofdlijnen1:
a. Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012);
b. Gids Proportionaliteit (GP);
c. ‘Werken’: Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016);
d. Jurisprudentie op het gebied van aanbestedingsgeschillen;
e. ‘Diensten’: Richtsnoeren Levering en Diensten (2013).
f. Gemeentelijk inkoopbeleid ( zie navolgende internet link:
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Berkelland/CVDR478139.ht
ml)
Nationaal (en Europees)
a. Aanbestedingswet 2012 (Aw 2012)
De Aanbestedingswet 2012 (laatste gewijzigd 01 juli 2016) geldt voor alle aanbestedingsplichtige
diensten in Nederland. Met deze nationale wet geeft Nederland invulling aan de Europese richtlijnen
voor aanbesteden. De Aanbestedingswet 2012 bevat zowel regels voor aanbestedingen boven de
Europese drempelbedragen als daaronder.
Aanbestedingsprocedures
De Aw 2012 kent diverse aanbestedingsprocedures, waarvan de belangrijkste zijn:
− Europese aanbestedingsprocedure, openbaar of niet-openbaar.
Het verschil tussen de openbare en de niet-openbare aanbestedingsprocedure is dat de
openbare aanbestedingsprocedure uit één fase bestaat en de niet-openbare
aanbestedingsprocedure uit twee fasen.
Bij een openbare aanbestedingsprocedure kan eenieder een inschrijving indienen en aan de
hand van de uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en (sub)gunningcriteria wordt de ‘winnaar’
van de aanbestedingsprocedure bepaald.
Bij een niet-openbare aanbestedingsprocedure wordt gestart met de aanmeldingsfase,
waarvoor eenieder zich kan aanmelden en waarin op basis van uitsluitingsgronden en
geschiktheidseisen (en eventueel na loting dan wel toepassing van selectiecriteria) ten minste
vijf partijen worden geselecteerd en worden uitgenodigd om mee te doen aan de tweede fase,
zijnde de inschrijvingsfase (het betreft een beoordeling op bedrijfsniveau: is het bedrijf geschikt
voor de uitvoering het werk/de opdracht?). In de inschrijvingsfase wordt op basis van de
(sub)gunningcriteria de ‘winnaar’ van de aanbestedingsprocedure bepaald (het betreft een
beoordeling op projectniveau: welke geschikte partij heeft de beste aanbieding voor de
uitvoering van het werk/de opdracht?).
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−

−

−

Met inachtneming van de Gids Proportionaliteit (zie navolgend onder ‘b’) staat het de
aanbestedende dienst in beginsel vrij te kiezen tussen de openbare en de niet-openbare
aanbestedingsprocedure.
Opgemerkt wordt dat in geval van een omvangrijke, complexe opdracht in de regel een nietopenbare aanbestedingsprocedure wordt gevolgd (openbare aanbestedingsprocedure
disproportioneel).
Bij een niet-openbare aanbestedingsprocedure kan de aanmeldingsfase reeds in een
vroegtijdig stadium worden opgestart (men kan volstaan met het introduceren van het werk/de
opdracht op hoofdlijnen, inclusief de vermelding van eventuele ‘bijzonderheden’); pas bij de
start van de inschrijvingsfase dient de uitvraag/vraagspecificatie beschikbaar te zijn.
Nationale aanbestedingsprocedure, openbaar of niet-openbaar.
Openbare versus niet-openbare aanbestedingsprocedure: zie voorgaand onder ‘Europese
aanbestedingsprocedure’, met dien verstande dat er ten minste drie partijen worden
geselecteerd en worden uitgenodigd om mee te doen aan de tweede fase.
Meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure.
Betreft een aanbesteding waarvoor een beperkt aantal van ten minste drie en in de regel
maximaal vijf ondernemers tot inschrijving wordt uitgenodigd.
Niet als zodanig in de Aw 2012 opgenomen, maar in bepaalde gevallen kan de aanbestedende
dienst ook kiezen voor een enkelvoudig onderhandse aanbestedingsprocedure.
Betreft een 1-op-1 gunning.

De te volgen procedure volgt uit de geraamde opdrachtwaarde (zie navolgend onder ‘b’).
Werken, diensten en leveringen
Daarnaast dient er onderscheid te worden gemaakt tussen een opdracht voor werken, voor diensten
en voor leveringen:
− ‘Werken’ betreffen in de regel opdrachten aan bouwkundig aannemers, installateurs (niet zijnde
onderhoudsopdrachten) e.d.;
− ‘Diensten’ betreffen in de regel opdrachten aan architecten/bouwkundig ontwerpers,
constructeurs, adviseurs E- en W-installaties, adviseurs bouwfysica en akoestiek, adviseurs
ecologie, adviseurs bouwmanagement, installateurs (zijnde onderhoudsopdrachten
gebouwgebonden installaties), schoonmaakbedrijven e.d.;
− ‘Leveringen’ betreffen in de regel opdrachten aan gebouwinrichters (losse inventaris, meubilair
etc.).
Bij een ‘gemengde opdracht’, zijnde een opdracht met zowel elementen van werken, diensten en/of
leveringen, moet worden gekeken naar wat het hoofdvoorwerp van de opdracht is. Indien de
diensten en leveringen werken slechts een bijkomstig karakter hebben ten opzichte van de werken,
is sprake van een opdracht voor werken. Opgemerkt wordt dat een ‘engineer & build-opdracht’ zich
in de regel als een werk kwalificeert.
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b. Gids Proportionaliteit (GP)
Bij het aanbesteden van overheidsopdrachten moeten aanbestedende diensten, naast het nondiscriminatiebeginsel, het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel, het beginsel van
proportionaliteit in acht nemen.
De wet beschouwt het proportionaliteitsbeginsel als een van de dragende beginselen van
aanbestedingsrecht. Het proportionaliteitsbeginsel houdt in dat de keuzes die een aanbestedende
dienst maakt en de eisen en voorwaarden die zij stelt bij een aanbesteding, in redelijke verhouding
dienen te staan tot de aard en omvang van de aan te besteden opdracht.
De Gids Proportionaliteit is in zijn geheel het richtsnoer dat is aangewezen in het
Aanbestedingsbesluit (Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) voortvloeiende uit de Aw 2012) en
handvatten geeft voor een redelijke toepassing van het proportionaliteitsbeginsel voor het gehele
inkoopproces, van voorfase (precontractueel) tot aan contractvoorwaarden (contractueel). In de
Gids Proportionaliteit zijn daarnaast voorschriften opgenomen. Op grond van de Aw 2012 geldt voor
deze voorschriften dat deze door de aanbestedende dienst dienen te worden nageleefd dan wel dat
afwijking van (onderdelen van) deze voorschriften wordt gemotiveerd in de aanbestedingsstukken
(‘comply or explain’).
Keuze aanbestedingsprocedure
Boven de Europese drempelwaarden is een aantal procedures mogelijk, waarvan de openbare en
niet-openbare aanbestedingsprocedure de bekendste en meest gebruikte zijn. Onder de grenzen
voor Europees aanbesteden bestaan in principe geen wettelijk voorgeschreven procedures. Zowel
boven als onder de drempel is het van belang dat een procedure wordt gekozen, die aansluit bij het
onderwerp van de betreffende aanbesteding, afgezet tegen het karakter van de markt waarin
potentiële inschrijvers opereren.
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Naast het borgen van afdoende marktwerking/mededinging is het eveneens goed om bij de keuze
voor een aanbestedingsprocedure de lasten (administratief, aanbestedingskosten etc.) die deze
keuze met zich brengt voor zowel de aanbestedende dienst als de inschrijvers in ogenschouw te
nemen.
De Gids Proportionaliteit geeft middels figuren (enerzijds voor opdrachten voor werken en
anderzijds voor opdrachten voor leveringen en diensten) een handvat waarmee aan de hand van
de geraamde opdrachtwaarde (exclusief btw) de in beginsel te volgen aanbestedingsprocedure kan
worden bepaald.
Legenda:
− ‘Groen’: meest geëigende toe te passen aanbestedingsprocedure;
− ‘Rood’: aanbestedingsprocedure in beginsel niet toegestaan (motivering);
− ‘Oranje’: niet de meest geëigende toe te passen aanbestedingsprocedure (motivering).
− In casu relevante Europese drempels (exclusief btw, periode 2018-2019):
o Werken: € 5.548.000,-;
o Leveringen en diensten (decentrale overheid): € 221.000,-.
− Correctie figuren: zoals reeds aangegeven (zie voorgaand onder ‘a’) kan zowel bij de nationale
als de Europese aanbestedingsprocedure worden gekozen voor een openbare dan wel een
niet-openbare aanbestedingsprocedure.
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c.

‘Werken’: Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016)
Met het Aanbestedingsbesluit is het Aanbestedingsreglement Werken 2016 als verplicht richtsnoer
voor het aanbesteden van opdrachten voor werken onder de Europese drempelwaarde
aangewezen.
Hoewel niet verplicht, verdient het aanbeveling, vanwege het praktische nut (de procedures zijn
volledig, gedetailleerd uitgeschreven) en bekendheid in de markt, het ARW 2016 ook toe te passen
bij Europese aanbestedingen van opdrachten voor werken. Het ARW 2016 voorziet expliciet hierin.
Aanbestedende diensten zijn eveneens vrij om het ARW 2016 te gebruiken bij opdrachten voor
diensten en leveringen.

d. Jurisprudentie op het gebied van aanbestedingsgeschillen 2.
e. ‘Diensten’: Richtsnoeren Levering en Diensten (2013)
Deze Richtsnoeren zijn tot stand gekomen in het kader van het flankerend beleid bij de
Aanbestedingswet 2012 (tot 01 juli 2016). Hoewel de toepassing hiervan niet wettelijk is
voorgeschreven, kunnen de Richtsnoeren als spoorboekje worden gebruikt tijdens het
inkoopproces voor opdrachten voor leveringen en diensten.
Kanttekening: vanwege de herziene Aw 2012 per 01 juli 2016 worden de Richtsnoeren op dit
moment herzien.
f.

2

Gemeentelijk inkoopbeleid ( zie navolgende internet link:
https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/XHTMLoutput/Actueel/Berkelland/CVDR478139.ht
ml)

O.a.: https://uitspraken.rechtspraak.nl/
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Selectie adviseurs
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop de selectie van adviseurs plaats gaat
vinden. Dit is gebaseerd op het juridisch kader en de ingeschatte kosten voor de verschillende
adviesdiensten (zie hiervoor bijlage 4), waarbij uitgegaan wordt van één project (IKC en gymzaal).

Adviseur

○ Architect

○ Installatieadviseur

○ Constructeur
○ Overig

Procedure

Selectie en gunningcriteria

Meervoudig-onderhands

Aanbieding beste ‘PKV’

Meervoudig-onderhands

•

Prijsaanbieding

•

Planvisie

•

Presentatie

Aanbieding beste ‘PKV’
•

Prijsaanbieding

•
•

Visie op BENG, FB
Presentatie

Meervoudig onderhands

Prijsaanbieding

Meervoudig onderhands en/of 1 op 1

Prijsaanbieding

Selectie uitvoerende partij(en)
Hieronder wordt een overzicht gegeven van de wijze waarop de selectie van uitvoerende partners plaats
gaat vinden (Werken). Dit is gebaseerd op het juridisch kader en de ingeschatte bouwkosten (zie
hiervoor bijlage 4 en 4a), waarbij uitgegaan wordt van één project (IKC en gymzaal). De totale
ingeschatte bouwkosten bedragen circa € 5,2 – 5,4 miljoen inclusief btw.

Uitvoerende partij

○ Bouwkundig aannemer
(perceel 1)

Procedure

Selectie en gunningcriteria

Nationaal niet-openbaar

Selectiefase:
•

Uitsluitingsgronden

•

Geschiktheidseisen

•

Selectiecriteria referenties

Gunningfase
•

(Fictieve) prijsaanbieding

•

Plan van Aanpak

•

Presentatie

•

Beste ‘PKV’
(waardering n.t.b.)

○ Installateur E&W
(perceel 2)

Nationaal niet-openbaar

Selectiefase:
•

Uitsluitingsgronden

•

Geschiktheidseisen

•

Selectiecriteria referenties

Gunningfase
•

(Fictieve) prijsaanbieding

•

Plan van Aanpak

•
•

Presentatie
Beste ‘PKV’
(waardering n.t.b.)
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4.5

Betrokken partijen

Hieronder wordt een overzicht weergegeven van de betrokken partijen bij de ontwikkeling van het
Integraal Kindcentrum Het Simmelink.
Partij

Organisatie

Contactpersoon

Bevoegd persoon

Opdrachtgever
Opdrachtgever

Gemeente Berkelland

Dhr. R. Nijboer

Dhr. R. Nijboer

Gebruiker

Delta scholengroep

Dhr. P.A. Dooijeweerd Dhr. P.A. Dooijeweerd

Participanten IKC Het Simmelink
Onderwijsinstelling PO
Basisschool Het Simmelink

Mevr.

Kinderopvang – BSO

P.m.

Dhr. / Mevr.

Dhr. / Mevr.

Overheid
Gemeente Berkelland

Afd. Economische zaken

Mevr. S. Tankink

Mevr. S. Tankink

Adviseurs
Bouwprojectmanagement

SBM
Bouwvastgoedmanagement

Overige adviseurs

P.m., nader te selecteren

Uitvoerende partijen
Uitvoerende partners

P.m., nader te selecteren

L.
Holkenborg

klein Mevr.
L.
Holkenborg

klein

en Dhr. J. Huiskes en/of Dhr. J. Huiskes en/of
collega-projectleider
collega-projectleider
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5. Tijd
5.1

Stand van zaken

Voor een gedetailleerde overall-planning wordt verwezen naar Bijlage 6.

6. Kwaliteit
6.1

Uitgangspunten

Hieronder worden de functionele en technische uitgangspunten omschreven voor het te realiseren
Integraal Kindcentrum Het Simmelink te Eibergen.
6.1.1

Functionele kwaliteit: Visiedocument IKC Het Simmelink

Voor de ruimtelijke en functionele uitgangspunten wordt aangesloten bij de uitgangspunten uit paragraaf
3.2.1., aangevuld met het de uitgangspunten uit het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen d.d.
april 2018, auteur M3V. Dit document is als bijlage 1 toegevoegd aan deze Startnotitie.
6.1.2

Kwaliteitskader, technisch

Voor de eisen aan de technische kwaliteit wordt onverkort aangesloten bij het wettelijke kader
Bouwbesluit 2012 (nieuwbouw, onderwijs- en sportfunctie, hierna aan te duiden als BB) aangevuld met
Frisse Scholen 2015 Klasse B (Bijlage 8) en de eisen met betrekking tot energieneutrale gebouwen
(ENG). Hieronder worden de uitgangspunten beknopt omschreven
Bijna Energieneutraal gebouw (Beng) – wettelijke eisen
Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de
omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energie Neutrale
Gebouwen (BENG).
BENG is gebaseerd op het principe ‘trias energetica’. Dit principe bestaat uit 3 stappen; hieronder lichten
we ze kort toe:
1. Beperk de energievraag. De energievraag wordt beperkt door hoogwaardig te isoleren en door in
hoge mate luchtdicht te bouwen. Hierdoor is het warmteverlies minimaal. Ook zonwering en
overstekken kunnen bijdragen aan het beperken van de energievraag.
2. Gebruik duurzame energie. Inzet van duurzame technieken als warmtepompen,
warmteterugwinning en zonnepanelen.
3. Zet fossiele brandstoffen zo efficiënt en schoon mogelijk in. De gebruikte fossiele brandstoffen
worden ingezet met de nieuwste technologie om zodoende efficiënt te worden gebruikt.
Op dit moment moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan de wettelijke EPC (Energieprestatiecoëfficiënt) eis.
Bij de huidige EPC kan een gebouw met een hoge warmtevraag en veel PV-panelen toch voldoen. Bij
BENG kan dit niet meer, omdat er ook eisen worden gesteld aan de maximale energiebehoefte voor
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verwarming en koeling en aan het maximaal primair fossiel energiegebruik. In 2020 moeten alle nieuwe
gebouwen voldoen aan de BENG-eisen, op 1 januari 2019 geldt dit al voor overheidsgebouwen.
Om aan BENG te kunnen voldoen worden er aan onderstaande aspecten eisen gesteld (parallel aan
de trias energetica).

1. Maximale energiebehoefte voor verwarmen en koelen
2. Minimaal aandeel hernieuwbare energie
3. Maximaal primair fossiel energiegebruik
Energie Neutraal Gebouw (ENG)
Gemeente Berkelland heeft de ambitie uitgesproken om bovenop de wettelijk verplichte eisen uit BENG,
het gebouw te willen laten voldoen aan eisen volgend uit ENG (Energie Neutraal Gebouw). Over het
eventuele voordeel of nadeel in exploitatiekosten van ENG ten opzichte van BENG zullen tussen
gemeente Berkelland en basisschool Het Simmelink nadere afspraken worden gemaakt. In de
bepalingsmethodiek voor een ENG-gebouw wordt alle energieverbruik ten behoeve van de
gebouwgebonden installaties opgenomen en op een duurzame wijze opgewekt (energie die benodigd
is voor verwarming, koeling en ventilatie). De energie benodigd voor de gebruikers (bijvoorbeeld voor
verlichting, computers, digiborden, enz.) wordt niet in de methodiek meegenomen.
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7. Risicomanagement
Op basis van de bevindingen uit de risicoanalyse (bijlage 6) per beheeraspect dient er zo nodig te
worden bijgestuurd, dan wel te worden geanticipeerd. Dit geschiedt middels het vaststellen en toedelen
van beheersmaatregelen (taakstellende specifieke3 actiepunten (‘SMART-geformuleerd’): waarom, wie,
wat, wanneer, waarmee, welke wijze etc.).
Beheersmaatregel (o.b.v. GOTIK-beheersaspecten)
Geld
1. Per fase stichtingskostenoverzicht actualiseren. Dit i.v.m.
sterke prijsstijgingen i.v.m. ondercapaciteit in de markt.
Organisatie & Informatie (& Communicatie)
1. Bereikbaarheid/verkeersveiligheid tijdens de bouw door

Risico
Eigenaar

Actiehouder

Opdrachtgever SBM

Opdrachtgever SBM

gescheiden verkeerstromen leerlingen-medewerkers/bouw.
Tijdig informeren/communiceren richting bewoners/
belanghebbenden/stakeholders.
Tijd
1. Tijdig betrekken van zowel adviseurs als uitvoerende partijen
met oog op capaciteit in de markt en levertijden.
Werken met vooropdrachten/directieleveringen.
2. Bestemmingsplan: uitgangspunt realisatie nieuwbouw geheel

Opdrachtgever SBM

Opdrachtgever SBM

binnen de bestemmingsfunctie ‘maatschappelijk’.
Tijdige afstemming met de gemeente.
3. Besluitvormingsmomenten opnemen in de planning/kritieke pad.
Partijen tijdig informeren (o.a. middels fasedocumenten en overleg/ Opdrachtgever SBM
beslisstructuur)
Kwaliteit
1. Geen bijzonderheden.
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De reguliere actiepunten/werkzaamheden uit de volgende fase blijven onbeschouwd.
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Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4
Bijlage 4a
Bijlage 5
Bijlage 6

: Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen, april 2018
: Renovatiescan
: Programma van Eisen Frisse Scholen 2015
: IKC Het Simmelink Investeringskostenoverzicht
: Gymzaal Investeringskostenoverzicht
: IKC Het Simmelink overall-planning
: IKC Het Simmelink risicoanalyse
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Bijlage 1. Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen, april 2018
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IKC ’T SIMMELINK - RUIMTELIJK FUNCTIONEEL PROGRAMMA VAN EISEN
april 2018

INHOUD
1. Inleiding
1.1 Situatieschets
1.2 Werkwijze
2. IKC Eibergen
2.1 Partners en organisatie
2.2 IKC Visie
3. Huisvesting
3.1 Ruimtebudget
3.2 Flexibiliteit
3.3 Ruimtebudget versus financieel budget
3.4 Huisvestingsvisie
3.5 Huisvestingsconcept
3.6 Ruimtestaat

Bijlagen
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3

Referentiebeeld; open keuken aan aula

Ruimtestaat
Van visie tot IKC gebouw in
Eibergen 2017
Concept Vlekkenplan IKC
Simmelink Humanitas 18
september 2017

Referentiebeeld: groepsruimte leerteam 1

1 INLEIDING
Voor u ligt het ruimtelijk functioneel programma van eisen voor het nieuw te vormen IKC ‘t Simmelink te Eibergen. Dit document is een oplegger bij de reeds eerder opgestelde programma’s van
eisen:
•
Van visie tot IKC gebouw in Eibergen 2017 (zie bijlage 2)
•
Concept Vlekkenplan IKC Simmelink Humanitas 18 september 2017 (zie bijlage 3)
De visie van de beide organisaties en het onderwijs/pedagogisch concept zijn uitgewerkt in bovengenoemde documenten. Het doel van voorliggend document is om de eerder opgestelde
programma’s van eisen samen te brengen in één relatieschema met een omschrijving van de
ruimten en een ruimtestaat. De volgende onderdelen worden in dit document behandeld:
•
Partners en beoogde gebruikers van het IKC
•
Huisvestingsvisie, inclusief ruimtebudget en een overall beeld van de huisvesting
•
Huisvestingsconcept met relatieschema, omschrijving van de ruimten en de ruimtestaat.
PvE 1e fase De Regenboog en IKC De Schakel

Op dit moment zijn er twee basisscholen, basisschool De Regenboog en IKC De Schakel. Beide scholen vallen onder het bestuur van Stichting Delta. Medio 2019 gaan de scholen samen met Kinderopvang Humanitas verder als IKC. De beoogde locatie is de huidige locatie van IKC de Schakel; de Kettingsteeg 2b in Eibergen. Op basis van voorliggend document wordt een scenario-onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van ofwel renovatie ofwel nieuwbouw op de huidige locatie.

Dit programma van eisen is tot stand gekomen in samenwerking met een stuurgroep, bestaande uit
afgevaardigden van de gemeente en de deelnemende partners. In een tweetal bijeenkomsten is de
visie aangescherpt en zijn de basisstukken vertaald naar een integraal huisvestingsconcept met een
relatieschema en ruimtestaat.
Bij het opstellen van de eerder opgestelde programma’s van eisen zijn de teams van de scholen betrokken geweest. Voorliggend document is in een teambijeenkomst getoetst bij de teamleden van
zowel de scholen als bij de kinderopvang.

PvE 1e fase Kinderopvang Humanitas
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2. IKC ‘T SIMMELINK
IKC ’t Simmelink zal verschillende gebruikers huisvesten. In voorliggend hoofdstuk worden de gebruikers kort benoemd. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op het doel en de visie van het IKC.

IKC ‘t Simmelink biedt huisvesting aan twee scholen van Stichting Delta en aan verschillende producten van kinderopvang Humanitas.
Onderwijs
De huidige scholen De Regenboog en IKC De Schakel worden samengevoegd tot één school en
gaan verder onder een nieuwe naam. De huidige scholen hebben op dit moment gezamenlijk ongeveer 200 leerlingen. In verband met de verwachtte groei wordt de nieuwe huisvesting qua ruimtebudget gebaseerd op een leerlingaantal van 225. De leerlingen zijn verdeeld over twee leerteams. Leerteam 1 biedt onderwijs aan kinderen van circa 4 tot 7 jaar en leerteam 2 biedt onderwijs
aan kinderen van circa 8 tot 13 jaar. Binnen het leerteam werken leerkrachten samen, waarbij het
leerteam verantwoordelijk is voor het onderwijs en de ontwikkeling van alle kinderen in het betreffende leerteam. De kinderen worden begeleid door een team van 13 tot 14 FTE.
Opvang
Kinderopvang Humanitas zal in het nieuwe IKC drie verschillende producten aanbieden; kinderdagverblijf (KDV), peuteropvang (PO) en buitenschoolse opvang (BSO). Het kinderdagverblijf en de
peuteropvang maken gebruik van dezelfde ruimten. Er zijn 16 kindplaatsen beschikbaar en de kinderen worden begeleid door 3 pedagogisch medewerkers. De kinderen van de peuteropvang kunnen, onder begeleiding, gebruik maken van de ruimten van leerteam 1. Circa 30 kinderen van de
BSO maken, onder begeleiding van 3 medewerkers, gebruik van de ruimten van de school. In eerste instantie maken zij gebruik van de ruimten van leerteam 1 en van de centrale hal. In de toekomst kan dit, bij behoefte, uitgebreid worden naar de ruimten van leerteam 2.
Derden
Het IKC wil ook ruimte bieden aan initiatieven uit de buurt. Hierbij valt te denken aan een orthopedagoog, een huiswerkcoach, een weerbaarheid- of sociale vaardigheidstrainer, etc. Tevens kunnen
een logopedist, kinderfysiotherapeut of de bibliotheek gebruik maken van de ruimten in het IKC.
Het uitgangspunt is dat er geen extra vierkante meters worden gerealiseerd voor deze gebruikers.
4

Het doel van ‘t Simmelink is om een veilige, inspirerende omgeving te creëren, waarin kinderen van
0 tot 13 jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit een gedeelde pedagogische- en didactische
aanpak en cultuur. Het IKC is een middel om ieder kind zodanig te begeleiden en te stimuleren dat
het zich optimaal kan ontwikkelen en zijn of haar plek weet te vinden in een sterk veranderende
omgeving. Kinderopvang en onderwijs vormen bondgenoten die zich met hart en ziel inzetten
voor het gezamenlijke doel!
Gepersonaliseerd leren, leren op maat, differentiatie, afstemming op individuele onderwijsbehoeften en instructie op maat zij leidend.
Visie beelden uit het document “Van visie tot IKC gebouw in Eibergen 2017”.

Bijeenkomst 1e fase.

Bijeenkomst 1e fase.

Bijeenkomst 1e fase.
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3. HUISVESTING
In dit hoofdstuk zijn de afzonderlijke programma's van eisen vertaald naar één integraal programma
van eisen. Hierbij wordt eerst stilgestaan bij het beschikbare ruimtebudget en de gewenste flexibiliteit. Vervolgens wordt de huisvestingsvisie aan de hand van een relatieschema toegelicht. Het huisvestingsconcept beschrijft per gebied de benodigde ruimten met de beoogde activiteiten.

Het totale aantal vierkante meters voor het IKC is gebaseerd op de ruimtebehoefte van Kinderopvang Humanitas en van de scholen.
De ruimtebehoefte voor onderwijs wordt normatief berekend. Het wordt uitgedrukt in bruto vloeroppervlakte; BVO. In de kolom hiernaast staat deze term uitgelegd. Het ruimtebudget voor een
onderwijsgebouw is opgebouwd uit een vaste voet voor een hoofdvestiging (200m² BVO) en een
aantal vierkante meter per leerling (5,03m² per leerling). De ruimtebehoefte onderwijs voor het IKC
is gebaseerd op 225 leerlingen. Hiermee komt het ruimtebudget voor het onderwijsgedeelte op
1.332 m² BVO.
De ruimtebehoefte voor Kinderopvang Humanitas is gebaseerd op eigen referentieprojecten van
Kinderopvang Humanitas en bedraagt 166 m².

Ruimtebudget
Het ruimtebudget wordt uitgedrukt in
BVO, wat staat voor Bruto vloer oppervlak. Het bruto vloeroppervlak is het totaal aantal vierkante meter van een gebouw, inclusief de constructie, wanden,
installatieruimten, vides en verkeersruimten. Het ruimtebudget wordt door middel
van een verhouding van 1,4 teruggerekend naar functioneel netto vloeroppervlak.
Functioneel Netto Vloeroppervlak (FNO)
FNO staat voor Functioneel Nuttig Oppervlak. Dit is het aantal vierkante meter dat
functioneel gebruikt kan worden. Het is
de daadwerkelijk beschikbare ruimte
voor de primaire processen na aftrek van
de ruimte die nodig is voor de constructie, installaties (zoals toiletten), verkeersruimte, e.d

Voor de ruimtebehoefte bewegingsonderwijs wordt gerekend met het aantal normatieve klokuren. De berekening is gebaseerd op het aantal groepen met leerlingen jonger dan 6 jaar en het
aantal groepen met leerlingen ouder dan 6 jaar. Een school kan er voor kiezen om een speellokaal
te realiseren voor bewegingsonderwijs voor leerlingen onder de zes jaar. Indien deze keuze wordt
gemaakt, worden deze leerlingen niet meegenomen in de klokuurberekening. IKC ‘t Simmelink
heeft de keuze gemaakt om alle leerlingen bewegingsonderwijs aan te bieden in een volwaardig
gymlokaal. IKC ’t Simmelink realiseert geen speellokaal. Uit de klokuurberekening volgt een bezetting van 22 klokuren. Bij een maximale bezetting van 26 uur per gymlokaal komt hiermee de behoefte op 0,85 ofwel, 1 gymlokaal.
Op de volgende pagina zijn de tabellen met de berekeningen en uitgangspunten opgenomen.
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Ruimtebehoefte berekening en uitgangspunten
IKC ‘t Simmelink

BVO
norm

Aantal
kinderen
nieuwbouw

IKC Eibergen

241

Onderwijs
kinderen 4-8
kinderen 8-12
FTE
Vaste voet onderwijs

5,03
5,03
200

9
5
4

1
1
1

3,5
-

16
16
3

Buitenschoolse opvang 4-12
FTE

-

30
3

Sport
gymlokaal
Totaal m² BVO
gehanteerde BVO/FNO verhouding onderwijs
gehanteerde BVO/FNO verhouding sport
gehanteerde groepsgrootte onderwijs
gehanteerde groepsgrootte peuter- en kinderopvang
gehanteerde groepsgrootte buitenschoolse opvang
Totaal m² FNO onderwijs en opvang
Totaal m² FNO sport
Totaal m² FNO gebouw

leeftijd
<6 jaar
6-8 jaar
> 8 jaar
Totaal aantal klokuren
Behoefte gymlokaal

2.225

225
127
98
14

Opvang
Peuter- en kinderopvang 0-4
FTE

Bewegingsonderwijs

Aantal
groepen

Ruimte
budget
(m² BVO)

1.332
639
493
200

• Vaste voet per hoofdvestiging: 200 m²
BVO
• Aantal m² BVO per leerling: 5,03 m²

Uitgangspunten verordening
bewegingsonderwijs

166

455
455
1.953

455

Uitgangspunten verordening
onderwijshuisvestging:

• Max. aantal klokuren per gymzaal: 26
• Maximaal aantal klokuren per groep
leerlingen van 6 jaar en ouder: 1,5
• Indien geen speellokaal voor kinderen
jonger dan 6 jaar: 3,75

1,4
1,2
25
16
30
1.070
379
1.449

200

leerlingen

aantal
leerlingen
76
51

aantal
groepen
3,0
2,0

klokuren indien
wel speellokaal
0,0
3,0

klokuren indien
geen speellokaal
11,4
3,0

98

5,0

7,5
10,5
0,41

7,5
22,0
0,85
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Bij eventuele nieuwbouw van IKC ‘t Simmelink dient rekening gehouden te worden met flexibiliteit.
Een gebouw wordt gebouwd voor een lange periode van zeker 40 tot 50 jaar. In deze periode kunnen leerlingenaantallen wijzigingen en er kan sprake zijn van verdere onderwijsvernieuwing. Het
gebouw dient hierop in te in te kunnen spelen door de nodige flexibiliteit in constructief, architectonisch en technisch ontwerp.
In de constructie van het gebouw kan op verschillende manieren rekening gehouden worden met
flexibiliteit. Zo dient de draagconstructie van het gebouw opgebouwd te zijn uit een balken- en
kolommenstructuur (zo min mogelijk dragende wanden). In verband met mogelijke uitbreiding
dient de dakconstructie geschikt te zijn voor een extra bebouwingslaag. De draagstructuur inclusief fundering dient hier uiteraard op berekend te zijn. Ook de techniekruimten dienen van voldoende afmeting te zijn om eventueel aanvullende installaties voor een extra verdieping te kunnen
plaatsen.
Bij het architectonisch en technisch ontwerp van het gebouw moet rekening gehouden worden
met uitbreiding, inkrimping of wijziging van het programma. Denk hierbij aan onderwijskundige
wijzigingen of inhuizen van extra/andersoortige gebruikers. Bij uitbreiding dient het gebouw als
één geheel te blijven functioneren; er mag geen sprake zijn van postzegeluitbreiding. Bij inkrimping
geldt dat gebouwdelen functioneel en technisch op zichzelf staand moeten kunnen functioneren.
Waarbij alle ruimten en het gebouw nog steeds blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Qua beeld dient de eenheid behouden te blijven.

Het ruimtebudget is vastgesteld op basis van 225 leerlingen. De basisfinanciering door de gemeente voor de nieuwbouw is echter gebaseerd op 200 leerlingen. Alle partijen zijn zich hiervan bewust
en de gemeente en Delta zien kansen om het aanvullende financieringsvraagstuk van een passend
antwoord te voorzien door ook te kijken naar een koppeling van exploitatie en beheer van het
nieuwe gebouw (onderwijsvoorziening en gymnastieklokaal) waarbij ook de publieke functie van
het gebouw en het thema duurzaamheid, nadrukkelijk in ogenschouw zullen worden genomen)

KNX structuur
Ten behoeve van de flexibiliteit kan een
KNX structuur in het gebouw opgenomen
worden. Hiermee kunnen alle ruimten op
eenvoudige wijze aangepast worden aan
veranderend gebruik.
Een KNX bekabelde infrastructuur geeft
signalen door volgens het communicatieprotocol KNX (ISO/IEC 14543). Met dit
protocol wordt de aansturing van alle
(delen van) installaties en apparaten geautomatiseerd en met elkaar gekoppeld.
Het gaat daarbij om alle elektrotechnische, installatietechnische en werktuigbouwkundige installaties; van verlichting
tot verwarming, van beveiliging
(bewaking, toegangscontrole, gebouwzonering) tot ventilatie, maar ook audio en
video, slimme energiemeters en zonwering.
Door middel van een taster of app op de
smartphone van een leerkracht of beheerder kunnen de installaties per ruimte
bediend worden. Het doel van het toepassen van KNX is om naar de toekomst
productonafhankelijk te blijven. Ofwel:
niet van één product afhankelijk bij uitbreiding of aanpassing van het systeem
maar kunnen kiezen uit een brede range
van leveranciers met producten die kunnen communiceren via het KNX-protocol.
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De huisvestingsvisie geeft een overall beeld van de gebieden die op basis van de visie en de organisatie in de nieuwe huisvesting moeten ontstaan. Vanuit de individuele relatieschema’s uit de eerder
opgestelde programma’s van eisen is een beeld gecreëerd van de huisvesting. De volgende gebieden dienen gerealiseerd te worden in de nieuwe huisvesting. (Let op: De getekende relatieschema’s zijn geen plattegronden!)
1. Centrale hal
2. & 3. Leerteam 1 & Peuter- en Kinderopvang
4. Leerteam 2
5. Gymzaal
6. Buitenruimte

Relatieschema begane grond; leerteam 1

In onderstaand beeld is weergegeven hoe de onderlinge relaties zijn. De centrale hal vormt het
hart van het gebouw. Daaromheen liggen de andere gebieden, waarbij leerteam 1 en de kinderopvang één gebied vormt vanuit de centrale hal. De kinderopvang heeft in verband met regelgeving
wel een eigen deelgebied binnen leerteam 1. In voorliggende paragraaf worden alle deelgebieden
omschreven.

Relatieschema begane grond; centrale hal

Relatieschema verdieping; leerteam 2
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1. Centrale hal
De centrale hal vormt de entree voor alle gebruikers van het gebouw. Zowel de kinderen voor de
school als de kinderen voor de opvang met hun families komen via de centrale hal het gebouw binnen. Vanaf de centrale hal worden de drie hoofdgebieden ontsloten; op de begane grond
“leerteam 1 & kinderopvang” en de “gymzaal” en op de verdieping, via een tribunetrap, het gebied van “leerteam 2”. De entree van het IKC is uitnodigend en biedt subtiel doorzicht wat er binnen gebeurt. Bezoekers van het gebouw mogen zeker tweemaal het ‘wauw’-effect hebben; eenmaal als ze het gebouw benaderen en vervolgens bij binnenkomst in de centrale hal.
De centrale hal is een hoge, lichte ruimte voor ontmoeten, ontspannen, leren en spelen. De ruimte
heeft een goede akoestiek en voldoende daglicht. Gezamenlijke functies zijn gepositioneerd in de
centrale hal. Deze functies zijn verder uitgeschreven in de paragraaf huisvestingsconcept.

Overzicht deelgebieden

2. & 3. Leerteam 1 & Peuter- en Kinderopvang
Vanuit de centrale hal kan men naar het gebied van de jongste gebruikers; 0 tot en met circa 7 jaar.
De allerjongsten gaan naar het kinderdagverblijf of de peuteropvang. De kinderen vanaf 4 jaar
gaan naar leerteam 1. Het gebied van de kinderopvang is in verband met regelgeving af te sluiten
met een codeslot. Gedurende de dag kunnen de kinderen van de kinderopvang onder begeleiding
gebruik maken van de faciliteiten van leerteam 1. Dit betekent dat ze samen met kinderen van leerteam 1 in de verschillende speel- en ontdekhoeken kunnen leren en spelen.
Het gebied van leerteam 1 wordt na schooltijd gebruikt door kinderen van de BSO.
4. Leerteam 2
Kinderen vanaf 8 jaar gaan naar leerteam 2. Dit gebied zit op de verdieping en is middels een tribunetrap verbonden met de centrale hal. De ruimten in leerteam 2 zijn gedifferentieerd en afgestemd
op het gepersonaliseerde onderwijsaanbod. In paragraaf 3.3 worden de ruimten nader omschreven.

Referentiebeeld gedifferentieerde werkplekken

5. gymzaal
Vanuit de centrale hal is de gymzaal bereikbaar. In een nieuwbouwsituatie is de gymzaal gekoppeld
aan de centrale hal. Bij voorkeur ligt de toegang van de gymzaal zo dicht mogelijk bij de entree van
de centrale hal, zodat de gymzaal ook toegankelijk is voor avondgebruik zonder het hele gebouw
open te hoeven stellen. In de gymzaal krijgen alle kinderen van IKC ‘t Simmelink bewegingsonder-

Referentiebeeld gedifferentieerde werkplekken 10

wijs. De kinderen van de opvang kunnen ook gebruik maken van de gymzaal. Hiervoor dienen nadere afspraken te worden gemaakt.
6. Buitenruimte
De buitenruimte is zo groot mogelijk en opgedeeld in verschillende gebieden. De buitenruimte
voor kinderopvang en peuteropvang is een afgeschermd gebied en afgestemd op de wet- en regelgeving. De buitenruimte is gekoppeld aan het gebied van “Leerteam 1 & Peuter- en Kinderopvang”.
In de volgende paragraaf worden de ruimten in de verschillende deelgebieden beschreven.
Referentiebeeld voor de centrale hal

Referentiefoto’s Kindcentrum “het Talent” aan de Asterstraat in Asten
Referentiebeeld voor d e centrale al

Referentiebeeld voor leerplein en overgang groepsruimten

Referentiebeeld voor de centrale hal

Referentiebeeld leerplein
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Op basis van de beoogde activiteiten en het aantal gebruikers is elk gebied onderverdeeld in ruimten. In deze paragraaf worden deze ruimten en de onderling van belang zijnde relaties omschreven. De teksten worden ondersteund door een getekend relatieschema aan het einde van deze
paragraaf.
1. Centrale hal
De centrale hal wordt toegankelijk gemaakt door de entree. Naast de entree bevindt zich een receptie/administratieruimte. Tevens is er een garderobe en een sanitaire groep voor zowel kinderen
als volwassenen. Het sanitair voor volwassenen is uitgevoerd als miva-toilet.

Knusse leesplekjes in de centrale hal

In de centrale hal bevinden zich tevens de medewerkersruimten. Er is een teamruimte, twee overlegruimten en twee kantoren (waarvan één voor directie en één voor de IB-er). Met uitzondering
van de kantoren kunnen de ruimten door alle medewerkers van het IKC gebruikt worden. De overlegruimten kunnen ook door derden gebruikt worden. Uiteraard gaat dit op afspraak. De kantoren
en overlegruimten zijn semi-transparant richting de aula.
De meest levendige ruimte in de centrale hal is het leerplein. Dit is de gemeenschappelijke ontmoetingsruimte voor alle medewerkers, bezoekers en kinderen van het IKC. Kinderen uit de leerteams
kunnen gedurende de dag gebruik maken van leerplein. Zo is er een geborgen ingerichte leesplek
en een tribunetrap. De tribunetrap dient enerzijds als leer- en chillplek en anderzijds als tribune als
er voorstellingen zijn. Op het leerplein is een (verrijdbaar) podium aanwezig. Deze moet zo gepositioneerd worden dat er vanaf de tribunetrap goed zicht is op het podium, zonder verkeersstromen
te verstoren.

Keuken aan aula, ook voor de allerkleinsten

Aan leerplein zit ook de teamkamer met een keuken. De keuken zit op de overgang tussen de aula
en de teamkamer en is ook toegankelijk vanaf beide kanten. Zo kan er bijvoorbeeld met een groepje kinderen gekookt worden en is er tevens een uitgifte mogelijk bij voorstellingen. De keuken is
voorzien van een koffiecorner.
2. Peuter- en kinderopvang
De peuter- kinderopvangruimte is middels een codeslot toegankelijk vanuit leerteam 1. De ruimten
zijn dicht bij de centrale hal gepositioneerd, zodat ouders niet ver het gebouw door moeten. Direct
bij binnenkomst is een buggyruimte. De groepsruimte is ruim en geschikt voor 16 kindplaatsen. De
Semi transparante kantoorruimte
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groepsruimte heeft een directe connectie naar buiten, naar de slaapkamers en naar de verschoonruimte. In de groepsruimte is een pantry. De groepsruimte is dicht bij het leerplein van leerteam 1.
3. Leerteam 1
Kinderen van 2 tot en met 7 á 8 jaar kunnen terecht in leerteam 1. De allerjongsten horen bij de peuteropvang, maar kunnen ook in de themahoeken op het leerplein spelen, leren en ontdekken. Leerteam 1 omvat meerdere jaargroepen. In het leerteam werken de leerkrachten samen aan het onderwijs en de ontwikkeling van de kinderen. In leerteam 1 leren, werken en spelen de kinderen in
gedifferentieerde ruimten. Instructies vinden in kleine groepen plaats. Elke leerlinggroep begint en
eindigt zijn dag in de basisgroep. De rest van de dag verspreiden leerlingen zich, afhankelijk van het
programma, over de verschillende ruimten van het leerteam.

!

Themahoek bouw op het leerplein, leuk voor BSO!

Leerteam 1 heeft 5 basisgroepen rondom een leerplein. Elke basisgroep is door middel van een zo
breed mogelijke transparante schuifpui of brede deur verbonden met het leerplein. Elke basisgroep in leerteam 1 heeft een directe verbinding met de buitenruimte. Zowel in de basisgroep als
op het leerplein wordt groepsoverstijgend gewerkt. Een goede akoestiek, voldoende daglicht en
contact met buiten zijn van belang voor het gebruikscomfort op het leerplein.
Op het leerplein zijn lockers voor alle kinderen van leerteam 1 geïntegreerd in meubilair of wanden.
Voor het opbergen van spel- en leermaterialen dient bergruimte te zijn. De voorkeur gaat uit naar
bergruimte middels verdiepingshoge kastenwanden. Deels kunnen de kastenwanden op de scheiding tussen groepsruimte en leerplein en deels in de groepsruimten zelf.
Na schooltijd maken de kinderen van de BSO gebruik van het leerplein van leerteam 1. De inrichting
moet hiervoor passend gemaakt kunnen worden. De BSO heeft een aparte bergruimte aan het
leerplein.

Ruimtehoge opbergruimte in de wand, ook voor BSO

4. Leerteam 2
Ook leerteam 2 is activiteitengericht ingedeeld. Alle werkplekken zijn functioneel en geschikt gemaakt voor een bepaalde activiteit. Zo zijn er plekken waar kinderen rustig kunnen werken, plekken waar kinderen kunnen overleggen en samenwerken en plekken waar kinderen instructie kunnen krijgen. Leerkrachten van leerteam 2 zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kinderen in het
leerteam.

Samen leren en werken in themahoeken

13

Leerteam 2 bestaat uit vijf groepsruimten rondom een leerplein met themahoeken. Alle groepsruimten zijn op een transparante manier verbonden met het leerplein. Op het leerplein zijn verschillende soorten werkplekken.
Naast de groepsruimten zijn er twee kleinere ruimten aan het leerplein gekoppeld. Deze zijn, net
als de gespreksruimten in de centrale hal op een semi-transparante wijze met het leerplein verbonden. De ruimten kunnen gebruikt worden als werkkamers voor medewerkers, maar ook als samenwerkingsruimte of stiltewerkruimte voor de kinderen.
Het leerplein is verbonden met de aula met een tribunetrap. Deze trap is een onderdeel van de onderwijsruimte en kan ingezet worden om korte instructies te geven of als plek waar kinderen kunnen samenwerken.

Transparante schuifdeuren - connectie deelgebieden

5. Gymzaal
De gymzaal is door middel van een portaal verbonden met de centrale hal. De gymzaal bestaat uit
één zaaldeel met de nodige kleed- en doucheruimten. De gehele gymvoorziening dient apart toegankelijk te zijn bij avondgebruik.
6. Buitenruimte
De buitenruimte bestaat uit verschillende gebieden. Er is een afgebakend gebied voor het kinderdagverblijf en de kinderopvang, grenzend aan de groepsruimte. Deze is minimaal 70m². De buitenruimte voor de overige kinderen is zo ruim mogelijk en minimaal 3m² per kind. De buitenruimte is
natuurlijk en op activiteiten ingericht. De kinderen van zowel leerteam 1 als leerteam 2 en de BSO

Verschillende leerplekken voor de oudere kinderen

Samen leren

Tribunetrap naar centrale hal
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maken gebruik van dezelfde buitenruimten. Onderdelen van de buitenruimte zijn een zandbak, een
survival gebied, een voetbalveld en een chillplek. De verschillende gebieden met activiteiten liggen
zo gepositioneerd dat zij qua leeftijd in volgorde aaneensluiten.

In bijlage 1 is de volledige ruimtestaat van alle deelgebieden bijgevoegd. De ruimtestaat omschrijft
per gebied de typen ruimten, het aantal van elk type ruimte, de verwachte bezetting van de ruimte
en de afmetingen. Tevens geeft de ruimtestaat aan welke ruimten op begane grond niveau gerealiseerd moeten worden en welke partners gebruik maken van de ruimte.
Survival

Chill -en buitenles plek

Afgeschermd gebied voor de allerkleinsten

Zandbak met natuurlijke materialen

Blote voeten pad

Survival
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Algemeen

norm

aantal kinderen IKC

241

aantal FTE onderwijs

14

PvE

verschil

Centrale hal
Aula verkleind van 130 m² FNO naar 110 m² FNO
Leerteam 2

aantal FTE peuter‐ en dagopvang

3

Extra groepsruimte toegevoegd

aantal FTE buitenschoolse opvang

3

Alle groepsruimtes 45 m² FNO (ook leerteam 1)

bruto/netto verhouding onderwijs

1,4

bruto/netto verhouding sport

1,2

Leerplein vergroot naar 80 m² FNO (gelijk aan leerplein leerteam 1)

ruimtebehoefte BVO (incl. sport)

1.953

1.953

0

Multifunctionele ruimte/ extra groepsruimte

ruimtebehoefte FNO

1.449

1.449

0

Deze kan toegevoegd worden als de gemeente besluit meer m² te realiseren ten behoeven van

vereiste m² BVO laag 0

830

de IKC functie. Deze zouden wellicht bekostigd kunnen worden vanuit de m² die gehuurd worden

aanvullend gewenste m² BVO laag 0

606

door Kinderopvang Humanitas op basis van medegebruik.

groepsgrootte onderwijs

25

aantal groepen onderwijs

9

groepsgrootte peuter‐ en dagopvang

Deze kan ook toegevoegd worden als er uitgegaan wordt van 10 tot 15 meer leerlingen. Dit betekent
namelijk 36 m² FNO of 54m² FNO extra ruimtebudget.

16

aantal groepen peuter‐ en dagopvang

Kinderopvang Humanitas

1

groepsgrootte buitenschoolse opvang
aantal groepen buitenschoolse opvang

Inzichtelijk gemaakt welke m² op basis van privé gebruik zijn en welke op basis van medegebruik
Let op: voor de wettelijke 3,5 m² FNO per kind worden ook de ruimten van de Peuter‐ en Kinderopvang
meegerekend.

30
1

Oppervlakte BVO laag 0 Oppverlakte (PvE)

Deelgebieden
vereist

1
2
3
4
5

Centrale hal
Peuter‐ en Kinderopvang
Leerteam 1
Leerteam 2
Gymzaal
totalen

6

Buitenruimte

220
155
0
0
455
830
77
907

vereist incl.
gewenst
323
155
503
0
455
1.436
759
2.195

m² FNO

m² BVO

231
111
359
369
379
1.449

323
155
503
517
455
1.953

757
2.206

14
1.967

m² opvang m² opvang
o.b.v.
o.b.v.
privé‐
mede‐
gebruik
gebruik

m² opvang
totaal

0

39

39

155

0

155

11

18

30

0

0

0

0

0

0

166

57

224

77

82

159

1

Centrale hal

Entree
1
entree
1
receptie/adminsitratie
1
garderobe
1
sanitaire groep leerlingen/kinderen
1
toilet medewerkers (uitgevoerd als miva)
Medewerkersruimten
1
teamruimte
2
overlegruimte
1
kantoor directie
1
kantoor IB
Algemene ruimte
1
pantry/koffiecorner
1
leerplein, gemeenschappeljike ruimte
waarvan tribunetrap
berging onder tribunetrap
waarvan leesruimte

aantal max. pers./
groepen
ruimte
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
1
‐
‐
‐
20
4
2
1
‐
‐
‐

totaal
pers.
‐
1
‐
‐
‐
20
8
2
1
‐
‐
‐

m² FNO
15
10
8
4
4
40
8
10
8
6
110
40
20
40

totaal m² totaal m² factor FNO/
m²/pers
FNO
BVO
BVO

41

57

15
10
8
4
4

21
14
11
6
6

74

104

40
16
10
8

56
22
14
11

116

162

6
110

8
154

2

Peuter‐ en Kinderopvang

aantal max. pers./
groepen
ruimte

totaal
pers.

m² FNO

Leerteam 1

5
1

basisgroep
leerplein
‐ themahoeken
‐ garderobe/lockers
sanitaire groep leerlingen/kinderen
toilet medewerkers
bergruimte
bergruimte BSO

1
1
2
1

laag 0 wens

57
+
+
+
+
+
0
‐
‐
‐
‐
162
+
+
+
+
+

0,0
‐
‐
‐
‐
‐
104
+
+
+
+
0
‐
‐
‐
‐
‐

220

104

laag 0 vereiste

laag 0 wens

106
+
+
+
+
+
49
+
+
+
+
‐
0
+
+
‐
+

0
‐
‐
‐
‐
‐
0
‐
‐
‐
‐
+
0
‐
‐
+
‐

155

0

gebruikers

laag 0 vereiste

laag 0 wens

school

‐
‐

+
+

alle
10,0

alle

1,4

alle

1,4

alle

1,4

school

1,4

2,0

alle

1,4

2,0

alle

1,4

5,0

alle

1,4

8,0

alle

1,4

alle

1,4

alle
alle
alle

323

totaal m² totaal m² factor FNO/
m²/pers
FNO
BVO
BVO

gebruikers

106
1,0

16

16

59
3
6
5

59

83

1,4

3,5

PO‐KDO
PO‐KDO

12,4
4,5

17
6

1,4

PO‐KDO

1,4

PO‐KDO
PO‐KDO

49

‐

‐

‐

15
12
3
3
2

15
12
3
3
2

21
17
4
4
3

1,4

PO‐KDO

1,4

PO‐KDO

1,4

PO‐KDO

1,4

alle

1,4

alle
alle
alle
alle
alle

111

3

1,4

laag 0 vereiste

alle

231

Peuteropvang ‐ Kinderdagopvang
1
groepsruimte
waarvan pantry
2
slaapruimte
1
verschoonruimte
incl. 2 toiletten
Secundaire ruimten
1
garderobe en buggyruimte
1
bergruimte algemeen
1
bergruimte voedingsmiddelen/luiers
1
wasruimte (gecombineerd met werkkast)
1
toilet medewerkers
Op basis van medegebruik
1
entreehal
1
overlegruimte
1
teamruimte
1
toilet medewerkers

1,4

gebruikers

aantal max. pers./
groepen
ruimte
3,0
25
‐
42

totaal
pers.
75
42

m² FNO
45
100

155

totaal m² totaal m² factor FNO/
m²/pers
FNO
BVO
BVO
225
315
1,4
1,8
100
140
1,4
2,4

school ‐ BSO

‐
‐
‐
‐

8
2
8
8

8
2
16
8

11
3
22
11

359

503

1,4

school ‐ BSO

1,4

alle

1,4

School

1,4

BSO

Direct zicht op de entree en gemeenschappelijke ruimte.
Voor gasten en personeel, gekoppeld aan teamruimte
Vier toiletten voor kinderen en leerlingen
Eén toilet voor gasten en personeel
Gekoppeld aan garderobe en pantry/koffiecorner. Besloten plek
Transparant, maar af te schermen
Transparant, maar af te schermen
Transparant, maar af te schermen
Deels op hoogte kinderen, ook voor bezoekers, toegankelijk vanuit teamkamer
Lichte (daglicht!!), open ruimte gekoppeld aan speellokaal, waarbij speellokaal als toneel dient.
Ten behoeve van voorstellingen, maar ook om op te chillen, leren en werken
Ruimte inzetten t.b.v. berging
Deel van de ruimte inrichten om rustig te werken, met boeken. Ook voor gasten.

OPMERKINGEN

Voorzien van buitendeur naar buitenspeelruimte.
Ook goed zicht op groepsruimte vanuit verschoonruimte.
per slaapruimte,3x hoogslaper 98*60cm en 3x hoogslaper 127*60cm. Positie aan de gevel.
Afmeting 2x2,25m. Verschoontafel/trap/wasbakje warm water.
Twee toiletten met schaamschotjes en wasbak koud water.
Dicht bij entree

OPMERKINGEN
Instructieruimte, met deuren direcht naar de buitenspeelruimte
Gezamenlijk met de ruimten van de Peuter‐ en Kinderopvang in te zetten voor de BSO, 30 kinderen.
Garderobe of lockers in te zetten om verschillende zones op het leerplein te maken.

‐

‐
‐
‐
‐

Hoofdentree, overzichtelijk en veilig.

Leerplein transparant gekoppeld aan basisgroepen, bijvoorbeeld met grote schuifdeuren.

‐

‐
‐
‐
‐

OPMERKINGEN

‐
‐
‐
‐

+
+
+
+

0

503

Vier toiletten, gekoppeld aan toilet medewerkers
Eén toilet, gekoppeld aan toiletruimte leerlingen/kinderen
Gekoppeld aan toiletruimte, of ingezet als ruimtescheiders op leerplein
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Leerteam 2

5
1

basisgroep
leerplein
‐ themahoeken
‐ garderobe/lockers
kleine werk‐/ overlegruimte
sanitaire groep leerlingen/kinderen
toilet medewerkers (uitgevoerd als miva)
bergruimte

2
1
1
2

5

Gymzaal

1

gymvoorziening incl. kleedkamers
waarvan zaal

aantal max. pers./
groepen
ruimte
3,0
25
‐
42

1
1
1
1

Buitenruimte
buitenruimte peuter‐ en dagopvang
buitenberging peuter‐ en dagopvang
buitenruimte leerteam 1 & 2, BSO
buitenberging leerteam 1 & 2, BSO

verkeersruimte
werkkasten
technische ruimte

45
100

totaal m² totaal m² factor FNO/
m²/pers
FNO
BVO
BVO
225
315
1,4
1,8
100
140
1,4
2,4

gebruikers

laag 0 vereiste

laag 0 wens

school

‐
‐

‐
‐

school

‐
‐
‐
‐

6
‐
‐
‐

aantal max. pers./
groepen
ruimte
25

12
‐
‐
‐

totaal
pers.
25

8
8
4
8

m² FNO
379
252

totaal
pers.
16

225

m² FNO
70
6
3
6

totaal
pers.

369

517

m² FNO

1,4

1,3

‐
‐
‐
‐

0

0

gebruikers

laag 0 vereiste

laag 0 wens

school

+
+

‐
‐

455

0

gebruikers

laag 0 vereiste

laag 0 wens

PO‐KDO

+
+
‐
‐

‐
‐
+
+

77

682

school

1,4

school

1,4

school

school

455

totaal m² totaal m² factor FNO/
m²/pers
FNO
BVO
BVO
70
4,4
6
7
1,2
675
6
7
1,2

14

totaal m² totaal m² factor FNO/
m²/pers
FNO
BVO
BVO

PO‐KDO
school ‐ BSO
school ‐ BSO

Indien bij groei ingezet wordt voor BSO onvoldoende ruimte voor 30 kinderen!
Garderobe of lockers in te zetten om verschillende zones op het leerplein te maken.

‐
‐
‐
‐

school

1,4

totaal m² totaal m² factor FNO/
m²/pers
FNO
BVO
BVO
379
455
1,2
15,2
0
0
1,2

757

16
max. pers./
ruimte

22
11
6
22

379

25

aantal max. pers./
groepen
ruimte
1,0
16

16
8
4
16

OPMERKINGEN
Voorzien van screens, met digiborden.
Leerplein transparant gekoppeld aan basisgroepen, bijvoorbeeld met grote schuifdeuren.

‐

1,0

Tarra

m² FNO

‐

0,0

6

totaal
pers.
75
42

In te zetten voor leerlingen of medewerkers. D.m.v. schuifdeur te betrekken bij leerplein
Vier toiletten, gekoppeld aan toilet medewerkers
Eén toilet, gekoppeld aan toiletruimte leerlingen/kinderen
Gekoppeld aan toiletruimte, of ingezet als ruimtescheiders op leerplein

OPMERKINGEN
KLVO geeft andere eisen heeft de gemeente hierover iets aangegeven in de verordening?

OPMERKINGEN
Aangrenzend aan de groepsruimte. Dit is bewust meer dan de wettelijke 48 m²
Minimale ruimtebehoefte. Meer is wenselijk. Gewenste voorzieningen: voetbalveld, grote zandbak,
survival, chillruimte, collegetribune (geen zitkuil), veel groen, tuinkas.

Huidige schooladressen:
Basisschool De Regenboog Lariksweg 25, 7151 Eibergen
IKC De Schakel
Ketterinksteeg2b, 7152 BG Eibergen
Directeur: Linette Klein Holkenborg- Gebbinck

“Van visie tot gebouw”.
Linette Klein Holkenborg – Gebbinck & teams van beide scholen
i.s.m. Marijke Bertu, adviseur KPC Groep
Februari t/m juni 2017
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1 INLEIDING
Huidige situatie en ontwikkelingen:
Wat is er aan vooraf gegaan, waar staan we nu en wat gaat er komen?

Op dit moment zijn er 2 basisscholen: de Regenboog en de Schakel. Vanaf
medio 2019 gaan we samen als IKC verder in een nieuw gebouw en met een
nieuwe naam. De scholen horen bij de Stichting Delta. Dit is een stichting met
6 scholen in Eibergen en Groenlo en de overige 20 in Arnhem en omgeving.
Beide Delta- scholen zijn gelegen in Eibergen en werken nauw samen.
Sinds 2012 zijn we gestart om ons onderwijs anders inhoud en vorm te geven.
Dat proces loopt nog steeds en gaan we de komende jaren nog verder
uitwerken. Het feit dat we nu de kans krijgen om in een nieuw gebouw aan de
slag te gaan maakt het mogelijk om ook het gebouw vorm te geven, passend
bij onze manier van onderwijs.
Schoolontwikkeling en teamscholing op beide scholen lopen vrijwel parallel.
Maar elke school heeft tegelijkertijd de ruimte om vanuit haar specifieke
context eigen keuzes te maken bij de implementatie van ‘Onderwijs Anders’:
inhoudelijk en procesmatig.

Het leerstofjaarklassensysteem en de leeftijd van een kind zijn niet langer
leidend in hoe wij ons onderwijs willen organiseren. De ontwikkeling van
ieder kind staat in onze scholen centraal. Door ons onderwijs anders te
organiseren willen we nog beter aansluiten bij wat het kind nodig heeft. We
merkten dat het differentiëren werd bemoeilijkt door het jaarklassensysteem.

4

Stip op horizon
Een gemeenschappelijke stuurgroep, bestaande uit de directeur, ib-ers en
bouwcoördinatoren, opleider in de school en een externe adviseur van KPC
Groep, ondersteunt sinds augustus 2013 de vernieuwingsprocessen op beide
scholen. Analyseren, plannen, evalueren, bijsturen vormen een continuproces.
Stapsgewijs zijn IKC De Schakel en De Regenboog bezig het primair proces
anders te organiseren en het onderwijs te differentiëren naar
onderwijsbehoeften en naar de talenten van leerlingen.

De stip op de horizon?
Vanaf 2019 één IKC in een
nieuw gebouw in Eibergen
Simmelink.

Beide scholen zijn hard op weg naar ‘de stip’ om nog meer dan nu onderwijs
op maat te realiseren. Onderwijs dat past bij de ontwikkeling van ieder kind. In
de afgelopen tijd zijn er diverse veranderingen doorgevoerd. Zo werken de
scholen in plaats van met een traditioneel rapport met een portfolio. De ’10
minuten-gesprekken’ hebben plaats gemaakt voor ouder-kind gesprekken.
Niet langer wordt gepraat óver het kind maar mét het kind. Aan de ouder-kind
gesprekken die drie keer per jaar plaatsvinden gaan persoonlijke kind
gesprekken vooraf met iedere leerling.
Kinderen komen op onze scholen om te leren; het gaat om hun toekomst. Het
kind is zoveel mogelijk eigenaar van zijn of haar leren. We willen kinderen
bewust maken van die attitude. We maken hiervoor gebruik vanaf dit
schooljaar van de CED leerlijnen Leren Leren en Sociaal Gedrag. Kinderen
hebben hun eigen interesses en leren ook op hun eigen manier. We willen
daarop aansluiten en oog hebben voor verschillen.
Sinds het schooljaar 2013-2014 zijn we in de bouwen gaan werken met een
w.o. methode met meervoudige intelligentie: Vier Keer Wijzer. Kinderen
worden hiermee gestimuleerd zelf vanuit hun eigen interesses en leerstijl op
ontdekking en onderzoek uit te gaan rond verschillende thema’s. We voeren
over hun leerervaringen in de middag reflectiegesprekken.
Vanaf augustus 2017 willen we in plaats van bouw de benaming leerteam
gaan invoeren. Zie voor een verdere toelichting hoofdstuk 7 – structuur en
groepsindeling.
Lerende organisatie
Cruciale factor om onderwijs anders te organiseren is een
lerende organisatie waarin professionals samen
onderzoeken, ontdekken en ontwikkelen. Dat betekent met
en van elkaar leren; samen organiseren; instructies
verdelen; spreken over gedrag van kinderen. Kortom
samen verantwoordelijk zijn voor de kinderen.
We zijn op weg naar een professionele leergemeenschap.
In dit proces van ontwikkelen en veranderen heeft de directeur vooral een
ondersteunende rol. Onder meer door te zorgen dat alle betrokkenen
participeren. Teamleden zijn mede-eigenaar van de veranderingen.
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Veranderen is natuurlijk nooit een lineair proces van A naar B. Je moet oog
hebben voor weerstanden door deze als leidinggevende te benoemen en
bespreekbaar te maken. Communicatie en echte dialoog zijn belangrijke
voorwaarden om te komen tot echte verbinding. Met teamleden maar ook in
de relatie ouders. Ouders moeten weten waar kinderen recht op hebben,
waar wij verantwoordelijkheid voor zijn en wat ouders kunnen doen om hun
kind te laten groeien. Die wederzijdse verwachtingen moeten helder zijn.
In het nieuwe gebouw zullen we gaan samenwerken met nieuwe partners.
Onze huidige partner voor kinderopvang is Humanitas. Zij zal ook onze partner
blijven in het nieuwe gebouw. Onze samenwerking wordt vanaf augustus 2017
geïntensiveerd als we gaan werken vanuit 1 team. Daarnaast zijn we met
mensen in gesprek om nieuwe mogelijkheden in beeld te krijgen.
Toekomstige partners:
Orthopedagoog, huiswerkcoach, weerbaarheidstrainer, sociale
vaardigheidstrainer, faalangst-reductie trainer
Mogelijke partners waar we nu mee in gesprek zijn:
Logopedist
Kinderfysiotherapeut
Bibliotheek
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2 WERKWIJZE KPC GROEP
Bij het begeleiden van scholen en eventueel partners in opvang en
opvoeding die een ontwerp voor een nieuw gebouw willen maken, hanteert
KPC Groep het volgende schema:

Onderwijskundige opzet
A

B

C

Gebouw
A

C

Het uitgangspunt hierbij is dat de school en haar partners niet moeten uitgaan
van de mogelijkheden en beperkingen die een gebouw heeft om op basis
daarvan een ontwerp te maken. Men loopt dan de kans om over een aantal
jaren te moeten vaststellen dat de ontwikkelingen in de maatschappij en het
onderwijs, opvoeding en opvang om weer een ander gebouw vragen. De
beste manier om een zo duurzaam mogelijk gebouw te ontwerpen is om
samen vast te stellen welk onderwijs en opvang men over 5 tot 10 jaar zou
willen hebben.
Op basis van die toekomstige vorm van onderwijs en opvang wordt het
toekomstige gebouw ontworpen. Uiteraard realiseert men die gewenste vorm
van onderwijs niet van de ene op de andere dag. Men kijkt dus altijd welke
vernieuwingen direct in het nieuwe gebouw worden toegepast als eerste stap
op weg naar het toekomstmodel. We noemen dit denken van A (nu) over C
(5-10 jaar) naar B (morgen). Daarbij hoort de werkwijze ‘Van visie tot gebouw’.
Deze werkwijze is uitgewerkt in een aantal fundamentele stappen, die hierna
zijn weergegeven.
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2.1 Stappenplan KPC Groep
Stap 1 – Ontwikkelingen
Nadenken over ontwikkelingen in onderwijs en samenleving is de eerste stap in
elk ontwerpproces. Elke school zal deze ontwikkelingen op haar eigen manier
analyseren en wegen.
Stap 2 – Uitgangspunten
Formuleren van uitgangspunten die resulteren uit de analyse en weging van
de ontwikkelingen met het oog op het onderwijs op school over acht à tien
jaar.
Stap 3 – Activiteiten
Vaststellen van toekomstige activiteiten van leerlingen en leerkrachten /
pedagogisch medewerkers: welke activiteiten wil je als school/ IKC
bevorderen en welke wil je terugdringen?
Stap 4 – Scripts
Alle activiteiten zijn onderdeel van een onderwijs- en educatief proces en
vinden plaats in bepaalde volgorde en groeperingsvormen: onderwijsscripts.
Een onderwijsscript geeft aan hoe de schooldagen van leerlingen en
leerkrachten verlopen. In het kader van de IKC-ontwikkeling wordt het script
van de dag met IKC-focus opgesteld.
Stap 5 – Werkvormen, groeperingen en tijdsverhoudingen
Standaardiseren van werkvormen die de school / het IKC wil onderscheiden
en aangeven welk deel van de tijd aan de verschillende genormeerde
werkvormen ze wil besteden. Zo kan het aantal benodigde werkplekken voor
elke soort werkvorm worden vastgesteld.
Stap 6 – Ruimtes
Pas zodra de stappen 1 t/m 5 doorlopen zijn, kan een voorzichtige inschatting
van de benodigde ruimtes worden gemaakt.
Stap 7 – Vlekkenplan
Opstellen van een globaal ‘vlekkenplan’ (officieel een ‘ruimte-relatie-schema’
geheten) waarmee een architect verder kan.
Stap 8 – Kinderen denken en doen mee (optioneel)
Kinderen wordt gevraagd hoe hun ideale school eruit ziet en zij gaan in
groepjes aan de slag rond het onderwerp ‘Mijn droomschool’. De kinderen
presenteren de resultaten aan het team. Deze worden meegenomen in de
plannen.
Stap 9 – Ouders en omgeving
Het betrekken van de ouders en leerlingen, gericht op inspraak- en meedoenstructuren komt in deze stap aan de orde.
Stap 10 – Start in het nieuwe gebouw
Belangrijke mijlpalen moeten gemarkeerd worden. Door een zorgvuldige
planning en feestelijke activiteiten zal hier aandacht aan besteed worden.
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Stap 11 – Terugblik
Deze notitie eindigt met een terugblik op de stappen en een evaluatie van
het traject.
Bij deze werkwijze gaan we ervan uit dat de inrichting van een gebouw, of dat
nu alleen een schoolgebouw is of een gebouw waar ook opvangactiviteiten
plaatsvinden, sterk bepaald wordt door de activiteiten die erin plaats moeten
vinden. De activiteiten worden afgeleid van de onderwijskundige en
educatieve uitgangspunten van de school en de opvang, die op hun beurt
weer samenhangen met maatschappelijke, onderwijskundige en
pedagogische ontwikkelingen.
Zijn de gewenste activiteiten van personeel en leerlingen/kinderen eenmaal
bekend, dan worden de ruimtesoorten bepaald. Essentieel is de
onderverdeling in monofunctionele en multifunctionele en algemene ruimtes.
Tegelijk moet de vraag beantwoord worden welke ordening van personeel en
groepen leerlingen via welke dagindeling het gebouw zo efficiënt mogelijk
gebruiken.
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3 IDEALEN VOOR ONS IKC
3.1 Impact van indeling en inrichting op educatie en onderwijs
Een doordachte indeling en inrichting van een IKC gebouw verhoogt de
kwaliteit van opvang, educatie en onderwijs. Recht doen aan de
verschillende manieren van leren van kinderen, passend onderwijs, het slim
benutten van ruimtes en anders organiseren van onderwijs zijn daarvoor
leidend.
Traditiegetrouw bestaan scholen uit lokalen en gangen met vaak een ruime
aula als gemeenschappelijke ruimte voor grote ontmoetingen. In de lokalen
wordt onderwijs gegeven, de gangen zijn voor de verkeersruimte. De grote
aula staat vaak het grootste gedeelte van de dag leeg. Dure vierkante meters
die onderbenut worden. Deze indeling functioneert bij het werken met één
lokaal voor een klas van zo’n 25 kinderen met één leerkracht. Kortom,
klassikaal onderwijs. De kinderen hebben meestal een vaste plek waar ze de
hele dag aan een tafel zitten.
Alle kinderen kunnen de leerkracht en het bord zien vanaf hun tafeltje. In het
klaslokaal vinden nagenoeg alle onderwijsactiviteiten plaats. Veelal doen
kinderen dezelfde activiteit op hetzelfde moment. Kinderen met een andere
aanpak krijgen een aparte plek in de klas of op de gang.
Deze tijd vraagt om recht te doen aan verschillen tussen kinderen (passend
onderwijzen) en om ruimte te geven aan de ontwikkeling van talenten en
excellentie. De indeling van het traditionele schoolgebouw staat daar haaks
op. Er is dus grote behoefte om ons gebouw anders in te delen en in te richten
zodat het gebouw onderwijs en educatie faciliteert.
Om te komen tot een verantwoorde indeling van het nieuwe gebouw werkt
het om met het onderwijsteam na te denken over hoe de ideale
onderwijssetting eruit ziet. Vragen als: Wat is onze visie op onderwijs?, Hoe leren
kinderen het beste? en Wat zegt de wetenschap daarover? moeten
beantwoord worden. Een ander belangrijk aspect is of het gebouw met
meerdere partners gedeeld kan worden, zodat er mogelijkheden ontstaan om
ruimtes te delen. Dit levert namelijk faciliteiten op die alleen niet mogelijk
waren geweest. Zo kan bijvoorbeeld de doe- en ontdekruimte zowel in de
schoolse als de naschoolse tijd gebruikt worden, de speelzaal voor drama-,
muziek- en dansactiviteiten, de stilteruimte om alleen te kunnen werken of je
even terug te trekken.
Functionele werkplekken waar kinderen activiteiten kunnen doen, passend bij
de soort activiteit werkt effectief. Stilwerken vraagt een andere ruimte dan
samenwerken of een onderzoekje doen. Er zullen altijd enkele kinderen zijn die
wel een eigen werkplek met tafel en stoel nodig hebben. Dat kan gerealiseerd
worden en afhankelijk van de onderwijsbehoefte van het kind kan deze
werkplek ingericht worden.
Van leerstofjaarklassen naar gepersonaliseerd
leren!
Door ontwikkelen tot een professionele
leergemeenschap!
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3.2 Startactiviteit ‘droom IKC’
Elk teamlid heeft nagedacht over haar ideale IKC. Inhoudelijk van belang, om
van daaruit de vertaalslag te kunnen gaan maken naar de wensen die
daaraan gekoppeld kunnen worden ten aanzien van het toekomstige
gebouw. Bezoeken aan nieuwe IKC gebouwen in de buurt en door hier samen
over na te denken, elkaar te inspireren en ideeën te delen leren we elkaar nog
beter kennen en krijgen we samen zicht op de gewenste toekomst in ons
nieuwe IKC en ‘stip aan de horizon’.
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Mijn droom IKC in Eibergen stel ik me zo
voor…

Ik zou willen
dat… …

Inhoudelijk:
Een wijkfunctie. Interactie. Inspelen op kalender en gebeurtenissen in wijk
/ stad / land. Ouderen in de wijk.
Allemaal leren verantwoordelijkheid te dragen / te nemen voor het hele
gebeuren en voor elkaar en elkaars spullen.
Bouwoverleg met meerdere collega’s zodat je elkaar kan
enthousiasmeren.
Plaats voor bruisende activiteiten én rust.
Thematisch werken met alle vakken inbegrepen (in ieder geval een
aantal malen per jaar) met alle groepen. Ontdekkend leren
(spreekbeurten / presentaties). Onderzoekende houding.
Veel vieren met elkaar. Trots zijn op wat je bereikt hebt.
Leespromotie.
Veel aandacht voor veel natuurbeleving. (Basis van alle leven). Respect
ervoor.
Kinderen nemen verantwoording in eigen leren, hebben invloed op de
leerstof.
Vrije opdrachten a.d.h.v. een “leidraad”.
Eigen krachten leren kennen.
Reflecteren. Ook leerkrachten.
Leerstof op meerdere manieren aanbieden.
Nieuwsgierigheid mag van mij centraal staan.
Een school waarbij talent vanuit het kind wordt benaderd.
Spelen!
Ontwikkelen op een manier die passend is.
Prikkelende / onderzoekende omgeving in en om school.
School is geen eiland maar hoe zoeken we de verbinding met de wijk
waarin deze school staat.
Vanuit hart van het kind.
Leerkrachten die de vaardigheden ontwikkelen om aan te sluiten bij
bovenstaande punten.
Muziek / dans. Yoga. Met vakdocent muziek / gym.
Hoe denk jij? / Hoe denk ik?
Vele handen en veel materiaal keuze, vele handen maken licht werk.
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Leerstof die bij het kind past.
Groep doorbroken werken.
Veel digitale leermiddelen en v
Veel concreet materiaal.
Vakleerkrachten.
Leerkrachten die zich specialiseren op één vak.
Goede wifi-verbindingen.
Kunnen en mogen onderzoeken, onderzoekend leren!
Groep doorbrekend werken. Doorlopend / groep doorbroken.
Professionaliseren op basis van kwaliteit en talenten.
Optimale doorgaande lijn van start opvang tot eind basisschool.
School en ouder maken samen verslag (rapport) over het kind met veel
input van het kind.
0 - (16) jaar.
Rust / ordelijk.
Bewegen, jong / oud.
Portfolio.
Ruimte voor nieuwsgierigheid en onderzoekend leren.

Ten aanzien van het gebouw
- Niet alleen een IKC, maar ook jongeren- of ouderencentrum. Voor de hele
buurt.
- Combinatie van “bedrijven” in één gebouw.
- Groene omgeving (milieubewust).
- Véél daglicht! Goede ventilatie. Grote lichte ruimtes. Licht , warmte (wel
en niet kleurrijk).
- Screens voor de ramen en lichtkoepels. Licht / donker d.m.v. screens.
- Kastruimte. Opbergruimtes!
- Conciërge.
- Open centrale ruimte. Groot midden “plein”, hal.
- Twee wc’s voor leerkrachten.
- Keuken die goed is ingericht/ Kantine / eet plek.
- Ramen die open kunnen en naar buiten opengaan.
- Speelruimte. Speelzaal / lokaal.
- Een open school zonder “drempels”. Veel contact met ouders e.d.
- Behoud van de grote gezamenlijke hal.
- Gezamenlijkheid van alle geledingen in uitstraling en aankleding..
- Gezellige bibliotheek met leesplekken in de hal of een speciale ruimte (evt.
met leensysteem) m.b.v. ouders. Leesruimte.
- Vrije werkplekken, verplaatsbaar.
- Vrije lees/leerplekken.
- Veel plekken om samen te werken.
- Lokalen als werkplekken (samenwerken – stilte – muziek enz.).
- Ateliers/ hobbyruimte.
- Onderzoekslab en onderzoekende omgeving binnen en buiten.
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- Mensen met beperking.
- ‘Stille” ruimtes (geluid / hol).
- Nieuw meubilair (praktisch, voor elke ruimte eigen meubilair) (hoog
meubilair).
- Open en gesloten ruimtes. Podium. Ruime hal.
- Veilige / afgeschermde speelplaats kleuters, onderbouw, veel
bewegingsmogelijkheden.
- Flexibele ruimtes en werkplekken. Werkplekken die je kunt afschermen.
- Snappets / iPad.
- Veel werkplekken en tussenruimtes.
- Automatische ventilatie / licht / zonnepanelen.
- SPEELZAAL en gymzaal (intern).
- Aantrekkelijk en ondernemend schoolplein.
- Centrale hal / ruimte. Open ruimte / grote hal.
- Onderbouw en bovenbouw “gescheiden”.
- Werkruimten buiten de groepen en stilte ruimtes.
- Verschuifbare wanden, open muren, flexibele ruimtes.
- Meerdere ingangen. Interactieve gangen.
- Gedurfd!
- Mooie warme kleuren licht.
- Vast podium.
- Tussenruimtes.
- “Open” lokalen door bijv. grote ramen! Grote lokalen. Leerpleinen.
- Mogelijkheden rondom school optimaal gebruiken.
- Techniekruimte.
- Muziek “geluid” ruimte.
- “Open” teamruimte
luchtig/ademend
- Buitenruimte / lokaal.
- Voldoende wc’s.
- Douche i.v.m. brandgevallen etc.
- Computerruimte met een “open” werksfeer.
- Genoeg gelegenheid om werk en materialen te tonen.
- Ruimtes / lokalen die aansluiten op de open ruimte / hal.
- Vrolijke uitnodigende kleuren, mits dit niet druk en afleidend is, licht /
ruimtelijk.
- Computers / laptops/ iPad / snappets met de nodige werkplekken in en
buiten de klas.
- Plekken om zelfstandig te werken.
- Ruimte voor instructiegroep.
- Groot groen attractief schoolplein met voldoende bewegingsruimte.
Natuurlijke materialen.
- (Thema) hoeken. Ontdekhoeken. Zithoeken.
- Werkruimtes voor leerlingen. Rust ruimtes. Handvaardigheidslokaal.
- Multifunctionele ruimtes voor buurtbewoners.
- Werken met natuurlijke materialen.
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Dit sprak ons aan bij Kind centrum Los Hoes in Haaksbergen
1. Wat is de eerste gedachte die bij je opkomt als je ‘t kind centrum
betreedt?
Goede sfeer, gezellig en knus, open en je voelt je welkom
Groot, toch warm, open en kleurrijk – aansprekend
Opgeruimd, duidelijke werkplekken, vriendelijk, geborgen
Mooi nieuwbouw. Fris, opgeruimd & ruimtelijk
Open, licht, veel ruimte, wauw! Open ruimtes en groot.
Veel glas, lawaai? Structuur door bijvoorbeeld rooster
2. Hoe is de entree? Eén grote ingang en/of meerdere kleinere? Wat
roept dit bij je op?
Op welke wijze heeft de architect een scheiding gemaakt tussen de
basisschool en openbare ruimtes zoals bv. een gymzaal,
gemeenschapsruimte enz.?
Wanden gemeenschapsruimten zijn flexibel/ lockers /
schuifdeuren
Meerdere (kleine) ingangen (9x). geeft rust, prettig
Speelzaak die volledig open kan
Hoog/helder/veel daglicht
Na kleine gang een open hal, openheid
3. Op welke wijze heeft de basisschool (en kind partners) de link
gemaakt tussen visie en de indeling en organisatie van het gebouw?
‘The leader in me’ – duidelijk herkenbaar overal uitgewerkt
Meerdere links en visie 7 ‘habits’
Open klaslokalen, open ruimtes
Veel ouders in en om school. Kiezen, samen delen
4. Waar vergadert men? Waar drinkt het team koffie/thee? Worden
deze ruimtes voor meerdere doeleinden gebruikt?
In de leerruimtes
Nieuwe school
Teamkamer voor rust
Geen ruimtes bij de ingang
Multiruimtes
In de kleuterruimte (2x). Door veel te hoge leerlingenaantal was de
teamkamer nodig als lokaal
5. Vraag aan een medewerker en een leerling wat hij/zij geweldig
vindt aan het gebouw. Wat zou hij/zij graag willen veranderen aan
het gebouw ? Waarom?
(doel van deze
vraag is om voordelen en knelpunten in het gebouw helder te
krijgen)
Geweldig:
Glazen wanden(2x), open ramen (2x), mentor wc bij de kinderen
Openheid(3x), transparant, open ruimtes
Veranderen
Luchtcirculatie (2x), geen open gangen (d.m.v. lockers wel)
Meer bergingen, techniek: verwarming en koeling
Fijn om de open ruimtes af en toe te kunnen sluiten
IKC en te weinig leerkrachten voor de ruimtes
6. Op welke wijze maakt de basisschool gebruik van ruimtes binnen,
maar ook rondom het gebouw?
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Instructie, alle ruimtes worden benut, buiten eten, gras- en
speelvelden, naar de gymzaal
7. Maakt de basisschool gebruik van leerpleinen? Zo ja, op welke wijze
zijn deze pleinen vorm gegeven? Hoe wordt aan leerlingen de
mogelijkheid geboden om hierbij te differentiëren? Welke afspraken
en verwachtingen worden hierbij gehanteerd?
Ze noemen het paleizen/ Veel open ruimtes, veel gedifferentieerd,
dit kan door de open ruimtes ook makkelijk
Tafels met instructie groepen
Gebruik maken van aanbod of workshops
Je wordt uitgenodigd tot…
8. Welke ideeën qua inrichting kun je meenemen uit de verschillende
klaslokalen? Heeft de leerkracht een bureau? Waar bevindt die zich?
Hebben de leerlingen laatjes of een kastje voor hun spullen? Zijn er
stilwerkplekken in de klas?
Eigen lades kinderen (5x)
Bureau v.d. leerkracht (2x), Wel een bureau in ‘afgesloten’ lokalen
Lockers(2x) eigen verantwoording. Altijd alles netjes
Werkplek kiezen
Stilte ruimtes
9. Hoe bieden de leerkrachten in samenwerking met kindpartners
sturing aan de leerlingen gedurende de dag? Hoe weten de
leerlingen wat van hen verwacht wordt?
Elke dag is hetzelfde , vaste structuur (2x)
Sommige leerlingen worden ingepland
Door hele gebouw wordt dezelfde taal gesproken, dezelfde
regels
Geen continurooster, overblijf uitbesteed aan SKE
Aan de hand van doelen
Planbord
Leerlingen zelf verantwoordelijk: leren meteen vanaf de
eerste dag
7 habits komt overal terug
Doelen bespreken. Dan zelf verantwoordelijk
10. Werkt de basisschool met projectonderwijs (of thematisch
onderwijs)? Welke materialen/methodieken worden gehanteerd?
Hoe lang loopt een thema? Op welke wijze geven zij dit
organisatorisch en praktisch vorm? Op welke wijze maken
leerkrachten en leerlingen hierbij gebruik van de voorzieningen van
het gebouw?
Thematisch volgens geen methode. Twee leerkrachten bereiden om
de beurt voor en houden het thema bij.
Topondernemers & Kansrijke taal
Ja, mooi! Veel a.d.h.v. leerlijnen
Workshops n.a.v. doelen aanbod doen.
Gemiddeld 4 weken. Daarna een week geen thema. leerkrachten
bereiden dat voor.
11. Is er sprake van gezamenlijke verantwoordelijk voor een grotere
groep kinderen en/of voor het onderwijs/de inhoud (evt. in relatie
met het leerplein)? Hoe worden diverse kwaliteiten en interesses
ingezet? Wat kost dat de mensen en wat levert het ze op?
Eigen mentorgroep (2x)
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Per bouw overleg 1 tot 2x per week (kind/organisatorisch)
Kinderen worden in beeld gebracht. Opvallende zaken, maar
beperkt naar: ‘wat is nou echt belangrijk’
Lees/rekenspecialisten
Inzet kinderraad
Veel vraag aan leerling of ze kunnen beargumenteren of ze een
verandering willen
Breed uitzetten van enquêtes
Kost veel tijd. Veel duo partners
12. Op welke verschillende wijzen is er sprake van een hechte
samenwerking met de verschillende kind partners uit het
kindcentrum? Benoem concrete voorbeelden.
BSO / KDV /Ouders /Peuters en kleuters gaan op bezoek bij
elkaar
13. Hoe ziet een dagindeling eruit (rooster)?
Vaste tijden voor elk vak, in verband met groep overstijgend
onderwijs. Geeft ook rust, je weet wat er komt.
Hele dag planning met alle vaste + keuzemogelijkheden. Vol,
maar overzichtelijk
Blokken van 3 kwartier (2x) en buitenspelen met eetmoment
Onderbouw: start + einde in de klas. Daartussen 5 kiesmomenten
van 3 kwartier
Bovenbouw: voor de pauze in de eigen klas. Rekenen/lezen/…
Na de pauze kansrijke taal. ’s Middags WO-tijd, topondernemers
Planbord en rooster op site, kiezen, vaste structuur
14. Eventuele andere opmerkingen/aantekeningen van dingen die je
opgevallen zijn:
Mentor wc bij de gewone wc’s
Het handen geven bij binnenkomst!
Het gemak waarmee kinderen je als ‘vreemde’ aanspreken
om wat te vragen of te zeggen.
Je moet de vakken en lessen goed op elkaar afstemmen
Autonomie van Bloom(2x) – voordat er gelezen wordt geeft
de leerkracht een aantal vragen. Bloomkaartjes voor 4x wijzer
8.20 u inloop met ouders. Kinderen geven leerkrachten een
hand. Schriftje voor afspraken (BSO, tandarts etc.)
‘Kiss & Ride’, makkelijk bereikbaar
Veel open ruimtes, hierdoor hoor je de ander praten. Soms
lastig, raak ik mijn eigen verhaal kwijt
Vieze muren. Laklaag erover?
Meerdere werkruimtes zou fijn zijn
15. Wat zijn absolute aanraders om te verwezenlijken in ons kind
centrum?
Flexibele wanden, glazen wanden en lockers (2x)
Ouders binnen de school
Mentor wc bij de bouwen (2x), op meerder plekken toiletten
Transparantie (2x) (openheid) en duidelijkheid in afspraken
voor allen
Bergingen (3x) en kastruimte en speelzaal, grote keuken
Taalgebruik richting kinderen (win-win situatie/no deal)
Positiviteit , ‘The leader in me’
Reflecteren/ feedback geven aan elkaar
Kinderen laten kiezen, zelf verantwoordelijk zijn voor leren
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Dit spreekt ons aan bij Kind Centrum Los Hoes in
Haaksbergen vanuit de Pijlers Onderwijs Anders!
Inrichten van de leeromgeving
Zelfstandigheid leerlingen (3x). iedereen weet
wat gedaan moet worden.
Lichte, open ruimtes (10x), ateliers/paleizen
Dagstructuur. Instructiemomenten niet langer
dan 45 min.
Berging per unit/bouw (2x)
Vaste instructieplekken (3x) (niet per sé bij
digibord)
Duidelijke werkplekken, (
7x)(zelfst./samenwerk/instructie/stilte
werkplek) en plekken voor
materialen/activiteiten.
Gezellige ‘huiselijke‘ uitstraling van ruimtes en
meubilair (3x).
Manier van vragen (Bloom)
Thema Tafels
Inpandige gym/theaterzaal.
Eigen momenten van eten
Lockers (4x)
Hogere tafel met middenpoot en krukjes
Eigen keuze in werkplek (2x)
Ruimtes die afgesloten kunnen worden (3x),
rustige plekken
Vakleerkrachten
Sfeervol (3x) Veel dingen aan de muur en in
de ruimtes, gezellige kleuren
Eindstuk groep 8
Veel hoekjes om wat te doen
Vakdocent gym, elke dag gym

Dit wil ik niet of heb ik
vragen over…

Ik kan me
voostellen dat het
soms ook fijn is dat
de ruimte wel
’afgesloten’ kan
worden
Verschillende
meubilair
Bij kleuters geen
verschillende
ateliers?
Wel rommelig door
zoveel
verschillende
stoelen/tafels

Taken en rollen personeel
Samen werken / ontwikkelen (3x)
Gezamenlijke verantwoordelijkheid (3x)
en verdelen van taken
Samen verantwoordelijk voor overleg
over ‘gedeelde’ leerlingen.
Gebruik maken van elkaars talent (2x)
Vaste (korte) overleg moment ’s
ochtends (7x). Samen starten
Onderbouw specialist o.a. voor taal en
rekenen.
Taallijst met kinderen die bij je moeten
komen. Laatste keer kinderen die nog niet
geweest zijn.
Ontwikkelthema’s (4x)

Een leerkracht
verantwoordelijk
voor een vak
spreekt mij niet
aan. Eenzijdig
Wil wel Graag
een duidelijker
beeld van hoe
vorderingen
gesignaleerd
worden en in
administratie
komen als
leerlijnen per
leerling
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Vakleerkrachten (2x) en d.m.v. mapjes in
de ateliers
Vakspecialist geeft mentor info (2x)
Kind gesprekken onder schooltijd
Feedback geven en ervoor open staan;
Gesprekken durven aangaan
Thuisgroep blijft behouden

Gezamenlijke
verantwoordelijk
heid: kan
iedereen dat?

Organisatie
Leerlingen bepalen zelf waar ze gaan
zitten
Weektaak/planbord: elke dag
‘hetzelfde’. Instructie tijd, werktijd/
zelfstandig werken etc.(4x) Blokken van 3
kwartier
Afstemming lezen/rekenen/spelling. Wel
in basisgroep instructie hierover.
Regels en afspraken: spreek dezelfde
taal. Geen regels maar
’omgangsafspraken’ (2x)
Structuur van de dag (3x) 3
kiesmomenten: Vaste instructie en
keuzemomenten (interesse, aandacht,
verantwoordelijkheid) voor kind.
Structuur van de les/activiteit
Veel feedback geven aan elkaar
Kind zelf verantwoordelijk maken voor zijn
leerproces
Kansrijk aanbod taal (2x)
Rust bij kinderen en open houding om je
iets te vragen of te vertellen.
Instructie halen bij jouw niveaugroep.
Label bij elk werkstuk in je portfoliomap
Inzetten van anderen: kinderen,
stagiaires, ouders, onderwijsassistenten, rters
Werken met leerlijnen (2x): bedachte
leerlijn door school zelf
Betrokkenheid/inzet ouders/vrijwilligers
(6x)
Motivatie door eigen keuze
Bij binnenkomst een hand geven (2x)
Overleg plannen
Eigen mentorgroep op vast moment
Instructie groep 4 ontwikkelen voor
middenbouw
Weekplanning, workshops
Je kunt en hoeft als leerkracht niet alles te
weten.

Heeft groep 3
geen
dagprogramma
?
Mooi rooster.
Hoe werkt het in
de praktijk?
Theoretisch
kader bouwen.
Wat is ons
gedachtengoed
?
Geen weektaak
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Inhoud van onderwijs
Zelfstandigheid, structuur en
verantwoordelijkheid (4x). Leerlingen
weten wat er van ze verwacht wordt,
duidelijke regels / afspraken, spreek
dezelfde taal
Werken met doelen: ‘Doelgerichte’
instructie
Op de middag wo en creatief/gym: zoals
nu.
1 einddoel per les. Rest van de opdracht
minder focus
Woensdag gymprogramma in de eigen
groep.
Positiviteit richting de leerling.
Differentiëren
Veel computers en iPads
‘the leader in me’ (hoor je ook bij
kinderen terug)
Taalkansrijk wo.
Cursus van de vakken zoals rekenen,
spelling (?)
Vrij blok voor gym
Inzet SLO doelen (2x)
Structuren zijn duidelijk. Dit vergroot de
mate van zelfstandigheid

Hoe gaat dat
met
leesinstructie en
rekeninstructie
aan kinderen die
dagelijks nodig
hebben door de
ouders
Zelf beslissen
fruitmoment?
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4. MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELINGEN

In deze tijd hebben we te maken met een aantal specifieke aspecten, waar
we ook in ons dagelijkse onderwijs aandacht aan willen besteden. In de
huidige maatschappij hebben leerlingen andere vaardigheden nodig dan
jaren geleden.
Aspecten die aandacht behoeven:
Social media/ ICT
Gepersonaliseerd leren
Zitcultuur/ meer bewegen
Burgerschap/ normen en waarden
Krimp
21e -eeuwse vaardigheden
Passend onderwijs
Ouderbetrokkenheid
Creativiteit en talentontwikkeling
Attitude van kinderen/ executieve functies
Duurzaamheid
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Social media en ICT
Het team vindt het van groot belang om in te spelen op de moderne
ontwikkelingen op het gebied van ICT en multimedia. Alles wordt visueler en
snelheid en informatie zijn belangrijk.
Het leren omgaan met de steeds veranderende ICT-toepassingen moet een
plek krijgen binnen het onderwijs, waarbij de volgende aspecten van belang
zijn:
leren maken van keuzes;
verantwoordelijk gedrag bij de
toepassingen;
gebruik van internet en de
consequenties daarvan.
In didactische zin gaat het dan om:
inoefenen van basisvaardigheden;
toepassen van kennis in de dagelijkse
praktijk;
kinderen informatie leren opzoeken.
effectieve leertijd door directe feedback/ zelfcorrigerende programma’s /
Snappet

Gepersonaliseerd leren
Om aan te kunnen sluiten bij de talenten en interesses van de kinderen is het
noodzakelijk dat we geen hapklare leerstofbrok erin proppen. Differentiatie
binnen het leerstofjaarklassensysteem is onmogelijk vanuit de focus Passend
Onderwijs en als het gaat om eigenaarschap van de leerlingen bij het leren.
Het toepassen van kennis, zelf kennis op kunnen zoeken en het leergedrag van
kinderen staan centraal.
De ICT mogelijkheden geven volop ruimte om hierop in te steken.

Zitcultuur/ bewegen
Waar kinderen vroeger in bomen klommen zien we dat nu veel te weinig. Te
weinig bewegen ligt op de loer door allerhande digitale uitdagingen. Dit heeft
consequenties voor de gezondheid, hersenontwikkeling en overgewicht. We
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zien dit op school terug in de afname van de motorische ontwikkeling van
kinderen.
Wij willen kinderen vaker laten bewegen door beweging-tussendoortjes in te
lassen, binnen of buiten, waardoor het leren toeneemt. Er is door de school
ook een judotrainer aangetrokken, zijn er yogalessen en is er wekelijks
pleinsport. Ook de peuters en kleuters krijgen wekelijks bewegingsonderwijs
van een vakdocent.

Burgerschap/ normen en waarden
Actief Burgerschap is geen apart vakgebied of vak op het lesrooster. Onder
de noemer Actief Burgerschap passen allerlei activiteiten - systematische en
spontane, geplande en tussen de regels door - die te maken hebben met de
bereidheid en bekwaamheid actief deel te nemen aan de samenleving en
daar actief een bijdrage aan te leveren. De school zien wij als een
samenleving in het klein, waar kinderen kunnen oefenen en zich competenties
eigen maken die horen bij een democratische houding. De leerkrachten
hebben hierin een voorbeeldfunctie naar leerlingen en ouders.
Onder 'goed burgerschap' verstaan wij dat leerlingen in hun gedrag
waardering en respect voor anderen tonen met als grondhouding gelijkheid
met verscheidenheid. Dit wordt praktisch gemaakt door zich met oog voor
elkaar positief te uiten naar anderen en zichzelf, gezamenlijk verantwoordelijk
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te zijn voor spullen en omgeving en
verantwoord om te kunnen gaan
met andere leeftijdsgroepen en
ouderen.
Dit willen we terugzien in hun gedrag,
waarbij waardenbesef en inzicht
moeten blijken.

Krimp
Een groot deel van het Nederlandse onderwijs heeft al te maken met een
dalend aantal leerlingen vanwege minder geboortes en dit zal de komende
jaren nog verder toenemen. Dit geldt ook in de Achterhoek en de gemeente
Berkelland. Onderwijsinhoudelijk heeft dit consequenties. Het werken met een
combinatieklas gaat over in het werken met een ‘drie-groepen combiklas’. Dit
vraagt een andere organisatie. Op kleine scholen is sprake van een hoge(re)
werkdruk. Op onze scholen hebben we vanuit Onderwijs Anders inmiddels hier
al op geanticipeerd, door af te stappen van het leerstofjaarklassensysteem.
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21e -eeuwse vaardigheden
We verstaan hieronder: generieke vaardigheden en daaraan te koppelen
kennis, inzicht en houdingen die nodig zijn om te kunnen functioneren in en bij
te dragen aan de 21e -eeuwse samenleving.
Hoewel er brede overeenstemming bestaat over het belang van aandacht
voor 21e -eeuwse vaardigheden in het onderwijs, is men het minder eens over
welke vaardigheden het meest belangrijk zijn. Er zijn meerdere opsommingen
en uitwerkingen, elk met een eigen accent en prioritering.
De benoemde ontwikkelingen zullen op de één of andere manier zichtbaar
moeten zijn in het gebouw en het handelen van het personeel in de toekomst.
Uiteraard kan niemand echt in de toekomst kijken. We realiseren ons terdege
dat de ontwikkelingen in tijd snel gaan en nauwelijks bij te houden zijn.

Afbeelding: model Kennisnet – SLO
Passend onderwijs
Elk kind is welkom op de basisscholen. Het onderwijs moet aansluiten bij wat
kinderen nodig hebben, ongeacht vermogens of al dan niet aanwezige
beperkingen. Scholen moeten kunnen beargumenteren als ze niet het
onderwijs kunnen bieden voor dit specifieke kind en heeft de verplichting om
op zoek te gaan naar een school die wel tegemoet kan komen aan de
onderwijsbehoefte van dit kind. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het
samenwerkingsverband en ouders. Door ons onderwijs anders te organiseren
zijn we flexibel en kunnen we veel kinderen onderwijs bieden.
Ouderbetrokkenheid
Voor onze scholen geldt dat ouders onze partners zijn. Zij kennen hun kind als
geen ander. Leerkrachten en intern begeleider gaan op huisbezoek om van
ouders te horen wie hun kind is, wat hun kind nodig heeft en om een goede
start te kunnen maken op school. Dat is het vertrekpunt. Ouders worden
betrokken bij het onderwijs vanuit inloopmogelijkheden, kijkmomenten tijdens
instructie, afsluitingen van cultuur, prestentaties van Vier Keer Wijzer en bij
vieringen/feesten.
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Creativiteit en talentontwikkeling
Iedereen beschikt over een of meerdere talenten. Het ontwikkelen van
talenten bij alle kinderen (en pedagogisch medewerkers, leerkrachten en
leidinggevenden) richt zich op het in beeld krijgen van dat waar je goed in
bent. Hoe kunnen we talenten inzetten en gebruiken in ons huidige onderwijs?
Hoe kunnen we gaan zorgen voor een zo optimaal mogelijke doorgaande
ontwikkeling? Kortom: aandacht besteden aan ‘zo ben ik en dit kan ik al en zo
wil ik worden’!

Attitude van kinderen/ executieve functies
Opvoeding begint thuis. Kinderen hebben recht op grenzen, rust en structuur
en wij volwassenen moeten hen dit bieden.
Om in het dagelijks leven goed te kunnen functioneren moeten kinderen in
staat zijn om hun gedrag te sturen, Niet iedereen kan dit even goed. Vooral
jonge kinderen zijn hier nog niet zo sterk in en moeten en mogen dit leren.
Vanuit school werken we samen met ouders om kinderen te leren weerstand
te bieden aan impulsen, efficiënte plannen te
maken, om te gaan met veranderingen, actief
het geheugen te gebruiken, inzicht te hebben
in eigen gedrag en houding en effectief om te
gaan met emoties. Dit zijn de executieve
functies.
Vaardigheden zoals aankijken wanneer je met
iemand praat wordt ingeslepen door hen erop
te wijzen en dit gedrag te trainen. In de eerste
levensjaren begint dit thuis, bij de
kinderopvang, op school leggen we de basis
en dit zet zich voort in de puberteit, eigenlijk
een leven lang leren.
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Wanneer een kind moeite heeft met een van deze vaardigheden heeft dat
soms grote gevolgen, niet alleen voor het kind zelf, maar ook voor iedereen in
de omgeving. Ook hebben de executieve functies veel invloed op het
functioneren op school. Het is noodzakelijk om samen met ouders hierin op te
trekken.

Duurzaamheid
Duurzaamheid in het onderwijs, met aandacht voor het milieu en onze
energiebronnen, is een essentieel thema. Dat duurzaamheid in het onderwijs
een basisvoorwaarde is om succesvol te kunnen werken aan een leefbare
planeet en een groene economie voor nu, later, hier en daar was al een
constatering van jongerenorganisatie en politieke partijen. Het is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid en je kan er niet vroeg genoeg mee
beginnen. Jong geleerd, oud gedaan.
Vanuit de Stichting Delta wordt er actief werk gemaakt van groene energie
door het plaatsen van zonnepanelen.
Ouders stimuleren we om hun kind lopend of fietsend naar school te komen.
We doen mee aan schoolfruit, we zetten in op meer bewegen buiten de
gymlessen om en laten kinderen lopen of fietsen naar excursies en dergelijke.
Hiermee stimuleren we gezond gedrag.
Yogales
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5 BETROKKENHEID VAN DE BUURT, DE MR, DE OUDERS EN DE KINDEREN
Draagvlak onder alle geledingen is van belang, ook in de omgeving van het
nieuwe gebouw.
Het nieuwe gebouw zal ook een wijkfunctie krijgen.
Op 27 maart is er een informatieve avond voor ouders en buurtbewoners
geweest over de wensen en ideeën voor het nieuwe gebouw. Alle
aanwezigen hebben informatie gekregen en hun inbreng gegeven. Dit is
uitgewerkt in een apart document.
Ook het bedenken van een naam voor ons IKC zal met inbreng van ieders
ideeën gekozen worden.
De MR is van meet af aan betrokken geweest bij alle stappen in het reeds
doorlopen proces en de stappen die we nog gaan zetten. Zij zijn enthousiast
en denken constructief mee als vertegenwoordiger van alle ouders.
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De ouders zijn al vroegtijdig meegenomen in het proces.

Arnhem, 10-02-2012

Beste ouders/verzorgers van leerlingen op de Schakel en de Regenboog in
Eibergen,
Langs deze weg willen wij graag reageren op de passage in de nieuwsbrief
van VCO, waarin wordt gesproken over de bestuursstandpunten om te
komen tot 1 basisschool in Eibergen. Deze nieuwsbrief is uitgedeeld aan de
ouders van de leerlingen op de 3 PC-scholen in Eibergen en kan mogelijk
leiden tot allerlei misverstanden op de beide scholen van Delta.
Met de gemeente Berkelland hebben de afgelopen maanden alle
schoolbesturen basisonderwijs uit deze gemeente gesproken over de
toekomstige ontwikkelingen van leerlingenstromen. De komende 10 jaar is
duidelijk zichtbaar, dat het aantal leerlingen dat de basisschool zal gaan
bezoeken sterk zal dalen. Ook voor de dorpskern Eibergen is dit op langere
termijn het geval en daarbij is gebrainstormd over ideeën over de toekomst
van de basisscholen qua levensvatbaarheid. Het standpunt van de 3
besturen (PC, RK en openbaar) is daarbij dat op termijn het heel goed
denkbaar is dat alle drie de denominaties uitkomen op 1 school in Eibergen,
zodat er 3 gezonde, levensvatbare basisscholen in Eibergen overblijven. We
hebben het hier over een situatie die in principe (conform prognose) realiteit
zal worden na 5 tot 10 jaar.
Afgesproken is – om de nodige onrust c.q. verwarring te voorkomen – dat
ouders over dit standpunt op een later tijdstip geïnformeerd zouden worden
en dan ook door de 3 besturen samen. Dit is door deze nieuwsbrief van VCO
dus helaas niet gebeurd.
Het bestuursstandpunt van Delta is op de korte termijn: handhaving van de
Regenboog en de Schakel als 2 gezonde, levensvatbare, kwalitatief goede
basisscholen in Eibergen. Op dit moment is er geen enkele aanleiding om
anders te willen. Op het moment dat de situatie zich zal wijzigen, dan zullen
onze scholen c.q. u als ouders uiteraard enkele jaren voorafgaande aan
deze beslissing uitvoerig geïnformeerd worden en zal een gedegen
stappenplan aan u worden voorgelegd.
Met vriendelijke groet,
College van Bestuur Delta,
Ruud Beekhuizen
Robert Hilhorst
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Bij alle ontwikkelingen zijn de ouders geïnformeerd, zodat ze zich betrokken
voelen en meegroeien in het hele proces. Op de info avond van 27 maart
2017 hebben de ouders te kennen
gegeven dat ze de avond als prettig
ervaren hebben. Er is heldere informatie
gegeven en ze voelden zich gehoord.
De ouders van de Regenboog vinden
het jammer dat het schoolgebouw gaat
verdwijnen van de plek waar het nu
gesitueerd is. Dit is heel begrijpelijk. Men is
tevreden over het onderwijs, de kleine
groepen en de sfeer. Het feit dat hun
kind verder van huis moet gaan om naar
de basisschool te kunnen is voor hun
jammer. Men wil een school dicht bij huis.
Hemelsbreed gaat het om 1 km. extra.
De grote weg die nu nog door Eibergen
loopt lijkt nu een belemmering. Voor 2019
is de nieuwe rondweg echter klaar
waardoor de verkeersdrukte in Eibergen
sterk zal afnemen.
Ouders blijven we meenemen in het
proces.

Via de plaatselijke krant is er regelmatig aandacht besteed aan de
onderwijskundige vernieuwingen en toekomstige nieuwbouw.
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De kinderen weten ook dat er een nieuw gebouw zal komen. Zij hebben al
gedroomd over het nieuwe gebouw en ook hun wensen zijn duidelijk.

Wensen kinderen voor het hart van het Simmelink
Veel licht
Nieuw spel
Bouwklas

II

Planbord/kiesbord

II

Kluisjes

IIIII IIIII IIIII IIIII III

Roze stoelen/roze vloer/roze tafels
Langer naar school
Poppenkasteel/poppenhoek

IIIII

Eigen computer/tablet

IIIII IIII

Tractoren/vrachtwagens/motoren
Meer boeken
Dinohoek
Extra stiltelokalen
Blokken
Doktersspullen
Verdiepingen
Discolamp/discohoek
Constructiemateriaal
Nieuwe stoelen
Speelkamer
Spelletjes

III

Letterlijn
Lego
Chilblok

IIIII

Groene ruimte
Kleine lokalen
Treinbaan
Aparte kamers
Hond in de klas
Atelier
Technieklokaal

II

2 verdiepingen + lift

IIIII IIIII IIIII
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Meer natuur

II

Huisje
Extra leerkrachten
Bibliotheek

IIII IIIII

Computerzaal

II

Knutselhoek
Bloemetjes
Kleuren. Leeshoek met zitzak. Jongens bij elkaar. Blauwe school
Schilderen
Veel te kiezen
Lampen
Kralenplank
Kast met kleurspullen
Tosti op vrijdag/lunch
Verkleedhoek
Gamehoek
Proeflokaal
Lab voor experimenten
Binnen voorstelling om de 3 uur
Bijlessen/toekomstlessen
Glazen kasten voor mooie dingen
Filmhal/hoekje

II

Xbox

II

Constructiemateriaal
Manege
Een eetzaal voor tussen de middag
Gymzaal + klimwand + discoverlichting

IIIII

Een speelkamer voor de bovenbouw
Podium

II

Een grote hal

Stoel met kussens

Klimtouwen

Veel groen buiten

Foampit (ballenbak)

Duits na schooltijd

IIII

Grote banken
Plastic hoek
Natuurlessen
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6 ONDERWIJSKUNDIGE UITGANGSPUNTEN
Om een goed antwoord te hebben op de maatschappelijke ontwikkelingen
moeten de school en de opvangorganisatie een aantal op de toekomst
gerichte uitgangspunten hanteren. Het team is zich ervan bewust dat het
gebouw toekomstbestendig moet zijn. Het onderwijs over 5-10 jaar
is niet meer het onderwijs van nu of 10 jaar geleden. Kansen moeten benut
worden en anders organiseren van het onderwijs is het uitgangspunt. Het team
heeft een kijkje genomen bij IKC ’s in de omgeving, die ook gesitueerd waren
in een nieuw toekomstbestendig gebouw. Aan de hand van kijkwijzers is er
gericht gekeken naar allerlei aspecten en deze zijn daarna geordend vanuit
de 4 pijlers van Onderwijs Anders:
inrichting van de speelleeromgeving
taken en rollen van het personeel
organisatie
inhoud van het onderwijs
Deze aspecten geven richting voor de uitwerking van de onderwijskundige
uitgangspunten voor de toekomst, waarbij de visie en missie de basis vormt
voor het toekomstige IKC.
Waar ons IKC voor staat…
1 organisatie
1 visie
1 beleid

Kinderen bij ons
ontdekken spelen en werken samen leren
bewegen vragen proberen oefenen luisteren
ontwerpen groeien overleggen helpen
complimenteren waarderen

Uitgangspunten
Ons integraal kind centrum (IKC) omvat één organisatie voor leren en
ontwikkelen. Het is een voorziening voor kinderen van 0 tot 16 jaar, waarbij een
uitgebreid dagprogramma wordt geboden. Dit is geen doel op zich, maar
een middel om ieder kind zodanig te begeleiden en te stimuleren dat het zich
optimaal kan ontwikkelen en zijn of haar plek weet te vinden in een sterk
veranderende omgeving.
Vanuit kinderopvang en onderwijs vormen we bondgenoten die zich met hart
en ziel inzetten voor één gezamenlijk doel: een veilige, inspirerende omgeving
creëren, waarin kinderen van nul tot zestien jaar zich optimaal kunnen
ontwikkelen vanuit een gedeelde pedagogische- en didactische aanpak en
cultuur. Vanuit gezond ondernemerschap zijn we steeds op zoek naar nieuwe
kansen en steeds kijkend naar het rendement van ons handelen om voor de
kinderen het optimaal mogelijke te realiseren. Vanuit gericht personeelsbeleid
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ondernemen we activiteiten om de eenheid van het team te versterken
middels gerichte teambuilding, scholing en het faciliteren van informele,
collegiale ontmoeting.
Ons team en de kinderen hebben behoefte aan een inspirerende ontwikkelen leeromgeving
en herkenbare speel- en werkplekken. Ons IKC wil inspelen op de
basisbehoeften van de kinderen, pedagogisch medewerkers en leerkrachten.
Er moet ruimte zijn voor verschillende activiteiten van een ieder.
Onze IKC visie en missie
Onze huidige visie op ontwikkelen en leren van de Schakel en de Regenboog
kunnen in elkaar worden geschoven. Inmiddels is er al 5 jaar hard gewerkt aan
het in de praktijk handen en voeten geven aan onze gezamenlijke
uitgangspunten.
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De doorgaande lijn met de voorschoolse periode wordt nu op IKC de Schakel
al inhoud gegeven door overleg met de peutercoördinator/ leerkracht van
groep 1. Zij stemt inhoudelijk de thema’s af met de peuteropvang. Ook
feesten worden zoveel mogelijk samen gevierd. Het leerlingvolgsysteem sluit
naadloos op elkaar aan. Er was al een warme overdracht en gaat nu vele
malen gemakkelijker omdat je in hetzelfde gebouw zit.

De toekomst vanaf augustus 2017
Vanaf augustus 2017 is er op alle ochtenden een peutergroep op IKC de
Schakel. Zo willen we alle kinderen en ouders uit de wijk breed bedienen.
Studenten van Pabo Iselinge en studenten van het Graafschap College gaan
samen in overleg en voeren samen opdrachten uit en leren met en van
elkaar. Dit is de start van de nieuwe opleiding van pedagogische medewerker
Kind centrum.
Na de basisschoolperiode is continuïteit en een inhoudelijke doorgaande lijn
naar het VO minstens zo belangrijk. Vanuit de samenwerking met de VO
school ’t Assink werken we toe naar een doorgaande lijn. Na een ronde van
oriënterende gesprekken met de bestuurder en locatieleider is er ook van de
kant van het VO belangstelling om meer samen te gaan werken. De leerlingen
van ’t Assink blijven hun onderwijs in hun eigen gebouw volgen. Bij elkaar op
bezoek gaan en vast ook fysiek voelen en wennen aan de nieuwe
toekomstige situatie kan de drempel verlagen. De rol van de huiswerkcoach
zal de stap naar het VO kunnen vergemakkelijken.
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Dit spreekt ons aan na ons bezoek aan IKC de Bosmark in Dinxperlo
Pijler Onderwijs Anders

Dit spreekt ons aan!

Inrichten van de leeromgeving
•
•
•
•
•

•
•

(Vaste plekken) materialen
Uitnodigende leerrijke
omgeving?
Open ruimte/ gesloten
ruimte/ flexibel
Vaste instructieplekken bij
digiborden?
Waar instructieplekken,
samenwerkplek,
stilwerkplek?
Sfeervol?
Individuele werkplekken

Vergaderruimte in de bouw,
MR, OR, spreekkamers.
Conciërge / ontvangst.
Tafels met bankje voor
instructie.
Keuken.
Kladdertafel nodigt uit tot
creativiteit.
Verrijdbare kapstokken.
Taken en rollen personeel
•
•

•

•
•

Gezamenlijke
verantwoordelijkheid
Overleg en
samenwerkmomenten
(vaste momenten);
Een leerkracht
verantwoordelijk voor een
vak?
Ontwikkel thema’s?
Overzicht houden: wie
houdt bij wat kinderen
gedaan hebben?

Opvang onder-, midden-,
bovenbouw.
Fijn kleurgebruik.
Open / hal.
Prettige akoestiek.
Leerplein.
Warme kleuren.
Vier mini laptops.
Wisborden.
Tafels – organische vormen.
Per unit personeelstoilet.
Water in de klas.
Wifi is belangrijk.
Niet te veel / te weinig kasten.
Mooie kleuren.
Open én gesloten ruimtes.
Individuele werkplekken en aparte
groepjes.
Veel ruimte.
Wél leerstofjaarklassensysteem.
Vloerbedekking !!
op grond spelen
/ werken.

16 groepen, 18 lokalen, 400
leerlingen.
Werken als één team, 45 mensen.
Samen starten 8:00.
45 (team) vergaderruimte / koffie.
Unitvergaderingen / loopt makkelijk
bij elkaar naar binnen.
Leerkrachten geven alle vakken.
Ontwikkelthema’s bereiden ze samen
voor.
Vaste thema’s t/m groep 3 samen.
Overleg en samenwerkingsvormen
voornamelijk binnen de
paralelgroepen.
Groep 3 los van rest ob (bleek bij
navraag niet waar).
Groep 3: gp aanpassing na ieder
thema VLL!!
Na iedere kern ouders informeren.
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Organisatie
Zelfstandigheid in
doorgaande lijn
• Weektaak/ planbord?
• Regels en afspraken
leerlingen en
leerkrachten/ assistent
zichtbaar?
• Externe hulp bij
implementatie
• Basisgroepen
• Instructie
• Inzetten van anderen:
kinderen,
stagiaires, ouders
• Vooraf plannen
• Informeren ouders
(meenemen in het proces)
• Ochtend en
middagprogramma
•

Aparte vergaderruimtes / binnen de
units.
Spreekruimte binnen units.
Stagiaires op planbord i.v.m. velen.
Pauzeruimte waar iedereen
samenkomt.
Aparte vergaderruimte.
Vier units / allen eigen wc’s,
opbergruimtes.
Doorgaande lijn door heel IKC.
Instructie in de klas, daarna “vliegen”
ze uit.
Organische vormen tafels.
Lichtstraat – natuurlijk licht oranje groen.
Schuine daken.
Uitgangspunt v. namen boeken van
E. Castle.
Rode dag bij kinderopvang.
Rode dag op weektaak groep 8.
Onderwijsassistenten. Breed
inzetbaar.
Basis is leerstofjaarklassensysteem,
overal inloop.
Groep 1 / 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Leesonderwijs groep doorbroken, de
groep als uitgangspunt, vandaaruit
groep doorbrekend
Sportcoach BSO geeft gymlessen.
08.30 – 14.00 uur vijf dagen.
Ochtend spelling taal rekenen
Gym tekenen muziek.
Opvang.
Zonnekinderen.
Sportcoach.
Natuurcoach jeep.
Bolle buiken / babycoach.
Organische vormen.
Koffiehoek en zolder en Lift!
Welkomst tv!
welkom jarigen.
Unitruimtes per unit.

Inhoud van onderwijs
•
•
•

Zelfstandigheid van de
kinderen
Differentiëren: inplannen
zwakke en sterkere kinderen
Op de middag WO en
creatieve vakken en gym

1 ingang voor met sleutel verder niet.
Scholen waar zij zijn wezen kijken.
Van alle stromingen wat.
Kessel IKC, Blaricum IKC, Uden IKC,
Ettenleur IKC, DOK12 Amersfoort
IKC = unit onderwijs
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•
•

Inventariseren
mogelijkheden ICT
Keuzes maken op gebied
van doelen en
tussendoelen/ methode
gebruik
Leerlijnen
methode
lestaken
Project basis met vo
Luxe gebouw

Ib org. inzet onderwijsassistent.
Grootste deel van de dag in lokaal.
Leerplein en klein leerplein.
Verw. + verl. instructie.
Eigen units / eigen magazijn / ingang
toilet.
Oudere kinderen lezen voor.
Zonnekinderen + “Bosmarkmodel”.
De groep als basis
leerstofjaarklassensysteem
wél groep doorbrekend
thema’s / feesten
materiaal
RT’er voor zwakke leerlingen.
Spreekkamers!
Prikkelarm mooi.
Leerpleinen – lokalen iets kleiner
individueel / tweetallen.
Extra ruimte vergader / werkruimte
Leerruimte – toetsgespreksruimte.
Speellokaal voor peuters, groep 1 /2 ,
rest gymlokaal buiten gebouw.
Laptops etc.
4 units met eigen ruimte / ingang
kleinschaligheid behouden
16 groepen, 18 lokalen, 400
leerlingen.
2 groepen BSO.
2 groepen dagopvang.
2 groepen peuteropvang.
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6.1 WAT IS NU SUCCESVOL, WAT ZIJN VERBETERPUNTEN EN WAT GAAN WE IN
DE TOEKOMST MEER OF MINDER DOEN?
Een positief pedagogisch klimaat is uitgangspunt en voorwaarde om te
kunnen leren. De positieve sfeer in de school wordt door ouders gewaardeerd
en geeft meer kans op succes!
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Dit willen we behouden:

Dit zijn punten van aandacht:

Succesvol

Verbeterpunten

Inhoudelijk
Rustige werksfeer
Coachende leerkrachten met
pedagogische kwaliteiten
Betrokken en bevlogen
leerkrachten, onderwijsassistent en
stagiaires!
Veel complimenten en aandacht
voor ieder kind.
Hardwerkende en gezeglijke
leerlingen.
In kleine instructiegroep aan de
slag met de leerkracht
Portfolio mappen
Samenwerkende leerlingen op de
middag.
Ruimte voor eigen creativiteit en
probleemoplossend denken
Structuur bij het leren en er valt
wat te kiezen
Doelgerichtheid in de bovenbouw

Inhoudelijk
Heldere instructie met
succescriteria, m.n. ook op de
middag
Lesdoel benoemen en
zichtbaar maken (Aan het eind
van de les heb je geleerd
dat…/ kun je…/ weet je …)
IGDI aanhouden en versterken
met betrekking tot feedback
en evaluatie, lesdoel behaald?
Doorgaande lijn van jaargroep
2 naar 3.

Speelleeromgeving/gebouw
Optimaal gebruik van diverse
ruimtes
Tijd en ruimte voor beweging

Speelleeromgeving/gebouw
Instructie ruimte voor het
(digi)bord
Taalrijke en rekenrijke
speelleeromgeving versterken
Data muur inrichten
Met structuur en gericht leerrijke
info ophangen/ zichtbaar
maken
Picto’s / labels, ook in Engels
Creatieve hoek/ atelier
Theater in nieuwe gebouw!
Stilteruimte sfeervol en stil

Meer of minder in de toekomst
Differentiëren en tegemoetkomen aan de verschillen tussen leerlingen is het
streven, waarbij het werken vanuit de basisgroep het uitgangspunt is.
Groepswerk en presentaties van resultaten door de leerlingen vinden we
belangrijk, waarbij het eigenaarschap van het leren steeds meer bij de
leerlingen komt te liggen.
De (speel)leeromgeving is hierop aangepast en de diverse (leerteam)ruimtes
hebben een eigen invulling. Er is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten,
te bewegen en samen even te ontspannen.
De rol van ICT zal in de toekomst nog groter worden. We hebben Snappet
aangeschaft voor de kinderen in leerteam 8-12. Er zijn (mobiele) digiborden.
Instructies op niveau zijn het uitgangspunt dus klassikale instructie momenten
zullen minder voorkomen.
We stappen echt af van het leerstof jaarklassensysteem. Rust, structuur en
regelmaat en routines blijven bovenaan staan en zijn de doorgaande lijnen.
Voor de kinderen moet het voorspelbaar zijn wat er gaat gebeuren. Dit
betekent een veilige omgeving voor kinderen en leerkrachten.
Het is een geweldig mooie uitdaging om deze fundering van het onderwijs in
het nieuwe gebouw inhoud en vorm te gaan geven!
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6.2

WAT WILLEN DE OUDERS IN DE TOEKOMST MEER OF MINDER ZIEN?

Vanuit het laatste oudertevredenheidsonderzoek zijn er een aantal aspecten
die aandacht behoeven.
- Men wil graag dat leerlingen buiten eten bij mooi weer.
- Het is fijn als er een gymzaal/ speellokaal inpandig in het gebouw
aanwezig is.
- Ruimte in de groepsruimtes is van belang, ook voor
bewegingstussendoortjes.
- Bewegingshoek met uitnodigende materialen.
- Goede ventilatie.
- Er moeten op het speelplein diverse plekken zijn waar bewegen en
spel mogelijk is.
- Schone toiletten.
Ouders zijn nu vooral tevreden over de sfeer, het voorbeeldgedrag van de
kinderen, regels en afspraken van de school, de overdracht naar een
volgende leerkracht en de huisbezoeken die leerkrachten en de intern
begeleider afleggen. Het welkom zijn op school en activiteiten kunnen
meebeleven is van belang. Deze aspecten zullen we moeten koesteren en
behouden.

44

7 STRUCTUUR EN GROEPSINDELING
We gaan uit van zo’n 300 leerlingen en er zullen 12 jaargroepen moeten
passen in het nieuwe gebouw.
7.1 Indeling vanuit leerteams
Een leerteam omvat meerdere jaargroepen. In ons leerteam wordt
samengewerkt door leerkrachten, waarbij het leerteam verantwoordelijk is
voor het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen in dat betreffende
leerteam.
Vanuit onze onderwijs organisatie is het logisch om uit te gaan van 2 leerteams
en wel:
Leerteam 2-7 = peuters, jaargroep 1 t/m 3 = 2 t/m 7-8 jarigen
Leerteam 8-12 = jaargroep 4 t/m 8
= 8 t/m 12-13 jarigen
De doorgaande lijn van jaargroep 2 naar 3 blijft aandachtspunt in ons traject
om het onderwijs anders te organiseren. We willen af van het gegeven dat
kinderen in groep 3 opeens een groot deel van de dag aan hun tafel moeten
zitten. De 6-7 jarigen leren en werken ook in hoeken en vanuit kleine instructie
groepen. Dat betekent dus dat de differentiatie die er al is in jaargroep 1-2
doorgezet wordt in jaargroep 3.
Wanneer we onderwijs op maat willen bieden kan het dus ook zo zijn dat
sommige kleuters al kunnen lezen voor aanvang van jaargroep 3. Ons
onderwijsaanbod zullen we hierop af moeten stemmen. Het is nog een
gegeven uit de vorige eeuw dat het leren begon op de lagere school, dus in
de huidige jaargroep 3. In deze tijd gaat het om gepersonaliseerd leren:
onderwijs op maat, differentiatie, afgestemd op de onderwijsbehoeften,
instructie op maat is leidend!
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8 SCRIPT: EEN DAG UIT HET LEVEN VAN EEN KIND
Het team van de Regenboog heeft nagedacht over hoe een dag van een
kind er uit kan zien en wat daarbij een gewenst rooster zou zijn. Alle activiteiten
zijn onderdeel van een onderwijsproces en vinden plaats in een bepaalde
volgorde en groeperingsvormen: onderwijsscripts. Deze dagopzet is
richtinggevend voor het script van de dag voor het toekomstig IKC.
Een onderwijsscript geeft aan hoe de schooldagen van kinderen,
pedagogisch medewerkers
en leerkrachten verlopen.
Doel: kunnen werken in een leerteam vanuit een gelijkluidende dagstructuur
waarin alle activiteiten geplaatst kunnen worden. Het is belangrijk dat dit
schoolbreed op elkaar is afgestemd om een flexibele onderwijsorganisatie te
realiseren.
8.1 Dagstructuur - Script van de dag
Script dag van een kind op de Regenboog schoolbreed 2017
lkr. = leerkracht / oa = onderwijs assistent
Tijd

Wat
Welke activiteit
groep 1-8

8.20

inloop
in kring boek lezen, samen kletsen,
thematafel bekijken
Bel gaat!
Iedereen naar binnen
dagopening
kring/ verjaardag/ Engels/ zingen/ kanjer
training
5 woorden dictee (groep 4 t/m 8)
werkblok 1
werken met ontw. materiaal

8.25
8.30

8,40
8.50

taal zelfstandig/ instructie/ verl. instr.
10.00

10.15

10.30

taal/ voorlezen/ digitaal prentenboek
jeugdjournaal
+ fruit eten
Pauze

Wie
Taak en
rol
personeel
lkr. + oa
start
samen

lkr. + oa

basishonk
lokaal

basishonk
lokaal

Lkr.

oa
lkr.
oa
( lkr.
pauze!)
lkr.
(oa
pauze!)

bewegingsonderwijs
buitenspel (1-2)
werkblok 2
rekenwiskunde instructie/ zelfstandig/ verl.
instr

Waar
Kwaliteit
van de
ruimte

oa
lkr.

zelfst. w.
ruimte
bij digibord
basishonk
lokaal
buiten
schoolplein
Zelfstandig
werk
ruimte
zelfst. w.
ruimte
bij digibord
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11.15

12.00
12.30
13.15

werkblok 3
Estafette (3x per week)
Schrijven
Spreekbeurt / muziek/ …
lunchen
buitenspel
bloktijd

14.15

(stil)lezen / voorlezen/ tutor lezen
schoolbreed
4x Wijzer (3x per week)
Cultuur (1x per week) en wisselend gym
dag afsluiting / evalueren

14.30

naar huis/ BSO

13.30

oa
lkr.

lkr.
lkr.
lkr.
lkr.

basishonk
lokaal

Groep doorbrekend dagrooster voor leerteam 2 tot 7 jarigen
Blok Inloop en bloktijd (doelen KIJK!); vraag? Nader bespreken; alleen
Start in de eigen groep vinden leerkrachten fijner. (MAX 30 min)
groep doorbrekend werken:
Blok Instructie in de jaargroep met Kleuterplein; 15/20 min
Blok Werkles: kleine groepsactiviteiten rekenen groep doorbroken;
(doelen uit KIJK en Kleuterplein) en in hoeken; vak adopties hierbij een
optie; een leerkracht voor taal en rekenen en eigen reken en taallokaal;
Buitenspelen
Melkdrinken en kring basisgroep
Blok Werkles: kleine groepsactiviteiten taal groep doorbroken (doelen uit
KIJK en Kleuterplein) en in hoeken
Tussentijdse reflectiekring in basisgroep, eten en buitenspelen
Blok Werkles: themabreed werken en groep doorbroken doelen uit KIJK en
Kleuterplein)
Reflectiekring in de basisgroep
Naar huis

47

Script dag van een kind op IKC Eibergen - Leerteam 2-7
lkr. = leerkracht / oa = onderwijs assistent
Tijd

Wat

Wat

Wat

Wie

Waar

Welke

Welke activiteit

Welke activiteiten

Taak en

Kwaliteit

activiteit

groep 1-2

groep 3

rol

van de

personeel

ruimte

peuters
8.20

inloop

inloop

lkr. + oa

in kring boek lezen,

in kring boek lezen,

start

samen kletsen,

samen kletsen,

samen

thematafel bekijken

thematafel

basishonk

bekijken
woorddictee
8.30

9.00

zelfstandig werken

zelfstandig werken

dagopening

dagopening

kring/ verjaardag/

kring/ verjaardag/

Engels/ zingen/

Engels/ zingen/

kanjer training

kanjer training

werkblok 1

werkblok 1

werken met ontw.

rekenen of taal

lkr. + oa

basishonk

oa

materiaal/
9.00

planbord

instructie

9.20

rekenen of taal

zelfstandig

9.40
10.00

10.15

lkr.

verl. instr.
taal/ voorlezen/

taal/ voorlezen/

digitaal

digitaal

prentenboek

prentenboek

( lkr.

fruit eten

fruit eten

pauze!)

pauze buiten

pauze buiten met

lkr.

leerteam 8-12

oa
basishonk

(oa
pauze!)

10.30

bewegingsonderwijs

werkblok 2

buitenspel (1-2)

rekenen of taal

10.50

werkblok 2 (3-4)

instructie

11.10

rekenen of taal

zelfstandig

oa ->1-2
lkr.-> 3-4

verl. instr.
11.00

musische ontw.

11.15

muziek/ (zang)spel

11.30

werkblok 3

12.00

werkblok 3

taal – kleine kring -

extra instructietijd

woordenschat

(taal/schrijven/rek.)

lunchen

Lunchen +

lkr.

buitenspel
12.30

buitenspel

bloktijd

13.15

schoolbreed

schoolbreed

(voor)lezen

(stil)lezen /

tutor lezen

voorlezen/ tutor
lezen

13.30

VierxWijzer

VierxWijzer
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14.15
14.30

dag-afsluiting

dag-afsluiting

evalueren

evalueren

naar huis/ BSO

naar huis/ BSO

basishonk

8.2 Inlooptijd
Tijdens de inloop komen de kinderen, al dan niet met hun ouder(s) binnen.
Vanaf 8.20 uur is de deur open. Kinderen kunnen in alle rust samen (met de
ouder) een boekje lezen, er ligt materiaal klaar of de kinderen kiezen wat. Om
8.30 verlaten de ouders de school en start de les.
8.3 Basisrooster
Omdat alle activiteiten zich binnen de leerteams afspelen, is het vooralsnog
van groot belang om de activiteiten op elkaar af te stemmen. Er kunnen dan
ook groep overstijgende activiteiten plaatsvinden. Ook vindt roostering plaats
op basis van werkblokken waarbinnen instructies van dat betreffende vak
plaatsvinden. Kinderen verwerken over het algemeen lesstof zelfstandig
tijdens de werkblokken. Dit kan individueel zijn, maar ook samen.
In de ochtend volgt na een gemeenschappelijk startmoment in de basisgroep
al dan niet in de kring een werkblok, waarna de ochtendpauze volgt. Na de
ochtendpauze is het tweede werkmoment. Na de lunchpauze wordt er in de
hele school gewerkt aan thematische wereldoriëntatie en komen de
creatieve vakken aan bod aan de hand van VierxWijzer. De dag wordt altijd
afgesloten in de basisgroep waarbij er teruggeblikt kan worden op het
geleerde van die dag met bijvoorbeeld een reflectiekring.
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9 WERKVORMEN EN GROEPERINGEN
Uitgangspunt voor de indeling van een IKC gebouw is het type activiteit dat
uitgevoerd wordt. Welke werkvorm hoort daarbij, hoeveel kinderen doen deze
activiteit maximaal tegelijkertijd in die ruimte en in hoeveel procent van de
tijd? De functies van de ruimte volgen indirect uit de lijst met activiteiten. Het
team heeft op de studiedag van 7 juni 2017 bepaald welke kwaliteit deze
ruimte nodig heeft.
Onder kwaliteit van ruimte verstaan we:
De gewenste grootte van de ruimte (hoeveel kinderen werken er
maximaal op één moment);
de gewenste verbinding met andere ruimtes: visueel open (bijv. glas) of
meer gesloten (belangrijk in verband met toezicht);
is het gewenst dat deze ruimte direct in verbinding staat met een andere
ruimte: willen we de ruimte auditief open of is een auditief gesloten ruimte
praktischer (belangrijk in verband met geluidsrijke activiteiten);
is een rijke uitdagende inrichting gewenst of juist een meer prikkelarme
inrichting;
welke eisen vraagt deze ruimte ten aanzien van opruimen en schoonmaak
(een doe- en ontdekruimte stelt andere eisen dan een stilwerkruimte).
Zo krijgt men scherp welke ruimtes er nodig zijn, met welke kwaliteiten. Op
deze manier wordt het gebouw ingedeeld met ruimtes naar functie.
De volgende werkvormen en activiteiten onderscheiden we om activiteiten
van kinderen te ordenen en zicht te krijgen op soorten activiteiten en
aantallen kinderen. Tijdens de bijeenkomsten is dit aan de orde geweest en dit
heeft als leidraad gediend om scherp te krijgen wat de grootte en de functie
van de ruimtes in het gebouw zouden kunnen zijn.
Werkvorm

Activiteit

Individueel
(onafhankelijk)
werken

Doe: oefenen, construeren, creëren, inrichten,
experimenteren, spelen, bewegen, zelfexpressie
Zit: oriënteren, begrijpen, toepassen, informatie
zoeken, verwerken, oefenen
Doe: samen oefenen, construeren, creëren,
spelen, sporten, dans, drama, rollenspel, muziek
maken
Richtlijnen geven, uitleg, begeleiding/coaching,
geleide discussie / kring

Samenwerken

Instructie grote
groep
> 12
Instructie kleine
groep
< 12
Presentatie
Ontmoeten

Richtlijnen geven, uitleg, begeleiding/coaching,
geleide discussie / kring
Voordracht, opvoering, tentoonstelling
Socialiseren, recreëren, rusten, eten, vieren
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Hieronder is het schema weergegeven wat aangeeft hoeveel kinderen een
bepaalde activiteit doen, vanuit welke werkvorm. Het is belangrijk dat het
team nog verder nadenkt over hoe vaak de ruimte gebruikt zal worden, in
uren per week, in uren per maand, dan wel het aantal keer per jaar of in een
percentage van de totale week van een kind.

Werkvorm

Zelfstan
dig
werken
Doe
Zit

Samenwerken
Doe
Zit

1-2

X

X

X

2-6

x

X

x

Aantal

Instructie

Presentatie
/
demonstrat
ie

Ontmoeten

x

x

x

X

x

x

X

X

x

x

x

x

X

X

Basisgroep
Presentatie
s
Thema act.

kleine
groep
6-12

x

X

x
Kleine
groep

12-20

x

X

12-30

x

X
x
Leerteam 2-7
Op middagen

30-80

>80 tot
300 lln.
(en
ouders
&
peuters)

X
In
leertea
m

X
Vanuit
leerteams
Bij 4xWijzer

X
In
leertea
m

Groep
doorbroken
activiteiten

x

x

Korte
instructie
X

Met
basisgroep
X

Korte
instructie
vanuit
leerteam

In
leerteams

Informeren
Informatie
avonden

x
Afsluiting
van thema
door alle
leerlingen,
2x p. jaar

X
Basisgroep
Leerteams

3x p. jaar
met
peuters en
alle ouders
15 x met
alle
leerlingen
en soms
ook peuters
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10 LEEROMGEVING: INDELING EN INRICHTING GEBOUW, RELATIE VAN RUIMTES,
VLEKKENPLAN
Een goed doordacht en rijk ingedeeld en ingericht gebouw werkt gedrag
regulerend. Een rijke speelleeromgeving daagt kinderen uit om te ontdekken,
onderzoeken en te leren. Een inrichting per ruimte waarbij zichtbaar is welke
activiteiten er plaatsvinden en waar geen overbodige spullen staan, zorgt
voor rust. Materialen die zichtbaar en gemakkelijk op te ruimen zijn, zorgen
voor overzicht en orde.
10.1 Vlekkenplan
Op basis van de onderwijskundige en pedagogische visie en met behulp van
alle beschikbare ingrediënten is er door de teamleden een vlekkenplan
gemaakt.
In het kader van passend onderwijs moet bij de realisatie van het gebouw
rekening gehouden worden met het gebruik door kinderen met een
lichamelijke beperking. Ruimtes moeten daarom drempelloos zijn en
toegankelijk zijn voor mindervaliden. Een oprijstrook voor de rollator en een
aangepaste keuken met het oog op wijkactiviteiten hebben onze aandacht.
Gezien de verdiepingen moet er een lift in het gebouw aanwezig zijn.
In het vlekkenplan hierna zijn de wensen van de teamleden weergegeven.
Dat is slechts de grafische weergave.
Zie voor een toelichting op dit vlekkenplan en de beschrijving van de wensen
ten aanzien van ruimtes de legenda met de verklaring van de verschillende
kleuren en vlekken.
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Schetsontwerp leerteam 2-7 jaar
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Schetsontwerp leerteam 8-12 jaar

Ontvangsthal en personele ruimtes
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Specifieke aandachtspunten bij de ontvangsthal
aandacht voor akoestiek, lichtinval en ventilatie
balustrade om de hal boven
muziek materiaal in bieb
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11 WENSEN TEN AANZIEN VAN RUIMTES IKC EIBERGEN
Het team heeft ten aanzien van het nieuwe gebouw de volgende
uitgangspunt geformuleerd:
In het kader van passend onderwijs moeten ruimtes ook toegankelijk zijn
voor mindervaliden (drempelloos), met een toilet die geschikt is voor
mindervaliden. Uiteraard moet er een lift komen als er sprake is van
meerdere verdiepingen.
Multifunctionele ruimtes waar dit kan, zodat zo effectief mogelijk alle
mogelijke oppervlaktes ingezet kunnen worden.
Overzicht ruimten
Ruimte

Beschrijving

Onderwijsruimten
Leerteam ruimte

Er zijn 2 leerteams:
- Leerteam1 voor 2-7 jarigen
- Leerteam 2 voor 8-12 jarigen
Leerteam 1 & 2 een aparte ingang/ plein, zodat tijdens buitenspel geen
kinderen voor ’t raam spelen van een ander leerteam.

W

Werkruimte

Functie: instructielokaal, basisgroep

Basisgroep-

Capaciteit:30? leerlingen

ruimtes

Faciliteiten Leerteam 1:
- jaargroep ruimte groot (3x)
- buitendeuren/ openslaande deuren, ook direct naar
pleinruimte en uitgangen waarbij we elkaar niet storen
- binnen brede schuifdeuren van basisgroep 1-2 naar
basisgroep 1-2, die in de spouw schuiven
Faciliteiten Leerteam 2 : licht/ screens (moet donker kunnen worden),
ventilatie door ramen die open kunnen, doorkijk op volwassen hoogte.
-

digi-borden (verrijdbaar en vast)/ computers / Snappet

-

wasbak ( op leerling hoogte)

-

lockers

-

elke basisgroep moet afsluitbaar zijn en open kunnen

-

plek om werk van de leerlingen tentoon te stellen sp /ws/
tekeningen, VierxWijzer

D

pvc vloer met houtstructuur, stoer.

Doe-ruimte /

Functie: verwerkingsruimte en centrale werkruimte/ hal

leerplein

Capaciteit:150 – 300 lln.?

leerteam 1 ->leerteam 2
leerteam 1<- leerteam 2

Faciliteiten Leerteam 1:
- gemeenschappelijke ruimte voor leerteam 2-7 (ruim genoeg
voor alle kinderen)
- centraal hart/ aula voor iedereen
- vide, overzicht op de centrale hal
- leeshal (bieb)
- daglicht in de centrale hal
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Ruimte

Beschrijving

Faciliteiten Leerteam 2:
- podium
- plek om werk van de leerlingen tentoon te stellen
- multimedia plek, computers, camera’s, I-padds, etc.
- tafels met vak voor eigen lade
- apart handenarbeid lokaal
- apart textiele vorming lokaal
S

Stilteruimte

Functie: Stilte ruimtes/ gespreksruimte, meerdere verspreid over het
gebouw voor Leerteam 2, en bieb (beneden)
Kwaliteit: geluidsarm/geluidswerend
Faciliteiten:
Capaciteit: voor … personen?
Aantal werkplekken per ruimte:
Gesprekstafels en stil werken van kinderen; meubilair dat voor
volwassenen en voor kinderen geschikt is?

DK

Speellokaal/ doe-

Functie: bewegingsactiviteiten, muziekruimte en voor dans en drama

ruimte voor peuters

Kwaliteit: geluid dempend

en kleuters

Capaciteit: … lln. tot … lln. ?
Faciliteiten Leerteam 1:
-

grote spiegelwand, zodat kinderen zien wat ze doen

-

audiomateriaal (aansluiting), geluidsboxen die
weggewerkt zijn

B

Buitenruimte

-

ruimte voor klein gymmateriaal/ berging

-

weggewerkte lampen

-

op de begane grond

Technieklokaal apart-> buiten, hele jaar te gebruiken
Wensen voor het speelplein vanuit Leerteam 1:
- zandbak, bomen, bosrijk, struiken en gras
- survival plek
- voetbalveld(en)
- klimmogelijkheden
- water(speel)plek, dus ook buitenkraan
- schommels
- wip (balans wip, geen wipkip)
- letterrups/ cijferrups (op tegels)
- hinkelhok met cijfers/ letters (woord hinkelen)
Wensen voor het speelplein vanuit Leerteam 2:
- moestuin/ kas
- uitdagende activiteiten in een groene omgeving, zoals
survival, uitnodigend om te verstoppen, boomtikkertje,…
- voetbalveld, combineren met sportveld gymzaal
- géén beweegwijs, ruimte voor eigen creativiteit!
- goede fietsenrekken (e.v. in kelder, met oplaadpunt E-bikes)
- groene uitstraling, stoer
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G

Ruimte

Beschrijving

Gymzaal

Wensen vanuit Leerteam 2:
- groot, meer ruimte om het veld
- volop diverse materialen
- e.v. combineren met theater/ podium (uittrek- of
uitschuifbaar?)
- e.v. vast aan school

Algemene ruimten
1

Personeelsruimte

Op de begane grond in centrale hal/ ontvangstruimte, nabij keuken,
locker/ garderobe
Functie: Alleen voor personeel (ontspannen)
Kwaliteit: geluidsarm
Faciliteiten: comfortabel meubilair, keukenblokje met vaatwasser,
wasbak en keukenkastjes
Mogelijk met deur naar buiten?
Aantal: 1
Omvang: .. personen?

2

Keukentje

Raakvlak met leerplein
Op kind hoogte (deels?)!
Diepvries/ koelkast/ vaatwasser/ oven/ wasmachine/ kookplaat

3

Directieruimte/ ib

Functie: werkruimte voor management team

kamer

Aantal: in 1 of 2 ruimtes met spreekruimte ertussen
Faciliteiten: glas, met luxaflex erin
Omvang… personen?
Ook ruimte voor administratie?

4

Werk/spreek-

Boven en beneden gespreksruimte

kamer interne beg.

5

7

Hal/

Receptie, met hoofdentree

entree

Per Leerteam een eigen entree?

Berging - opruimen

Voorraad ruimte, opberg/ opslag werkstukken
Per leerteam, ruim werkmagazijn, ook om werkt te laten drogen.
Magazijn voor Leerteam 1 en 2, Kerst, Pasen, etc.

8

Berging /

In deze ruimte, gymzaal.

speellokaal

9

Berging /

Nabij leerteam 1

buitenspelmateriaal
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Ruimte

Beschrijving

Werkkast

Schoonmaak materialen, warm water/ keukenblok, …

Reproruimte

Nabij werkmagazijn, per leerteam boven en beneden.

Sanitair leerlingen

Volgens normen, met wasbakken en warm water, lage toiletblokken en
wasbak voor PSZ en o.b., halve deuren.
Leerteam 1:
-

zweefkasten voor reserve kleding?

-

toiletten apart? Niet door ruimte waar gewerkt wordt,
WC. binnen & buiten ingang/ uitgang

Leerteam 2:
-

boven en beneden toilet units, 1 voor kinderen (wel
meisjes/ jongens) en 1 voor volwassen

Sanitair personeel

Volgens normen inclusief invalidetoilet.

Doucheruimte

Met omkleedruimte en warm water, douche verstelbaar, volgens GGD
eisen, nabij toiletruimte Leerteam 1, ook toegankelijk voor rolstoel.

Garderobe

Nabij de hal/ entree, met lockers

personeel
Garderobe

Lockers bij elke basisgroep.

leerlingen
Berging fietsen

Met oplaadpunten voor E-bikes??! Een fietsruimte e.v. onder Leerteam
2, e.v. onderkelderd.

Serverruimte

Aandachtspunten ten aanzien van de duurzaamheid van het gebouw
zonnepanelen, waterzuivering, mosdak/ met sedumplantjes
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12 TERUG- EN VOORUITBLIK
Het veranderproces van het leerstofjaarklassensysteem naar onze manier van
werken met Onderwijs Anders is boeiend. We zijn gestart in 2011 toen de
huidige directeur als interim begon op beide scholen. Er is enorm veel werk
verzet en ontwikkeld, waardoor er een hecht team is ontstaan dat bergen kan
verzetten. Natuurlijk zijn er altijd kartrekkers in een veranderproces. Er zijn
mensen die meer tijd nodig hebben om de verandering te kunnen overzien. Er
zijn mensen die afhaken. Dat zijn natuurlijke processen. De huidige teamleden
kijken uit naar de nieuwe situatie en kunnen niet wachten tot het nieuwe
gebouw hun werkomgeving zal worden. Het feit dat beide schoolteams als 1
team verder gaan is geen grote verandering aangezien zij elkaar al goed
kennen en nauw samenwerken. Dit komt het onderwijs ten goede.
Dat we een nieuw gebouw mogen ontwerpen is een kans die we met beide
handen aangrijpen. Dat het gebouw een buurtfunctie zal krijgen biedt ruimte
voor nieuwe mogelijkheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bieb en een
nieuwe sportruimte. Het zal een ontmoetingsplek en leerplek worden voor de
bewoners van de wijk ’t Simmelink.
De contacten met kinderen, ouders en wijkbewoners zullen worden verstevigd.
We gaan rustig en planmatig door op de ingeslagen weg, vol verwachting en
vertrouwen in een prachtig, doelmatig, sfeervol en fantastisch nieuw IKC in
Eibergen.
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Concept Vlekkenplan IKC ’t Simmelink te Eibergen
september 2017

Kinderopvang Humanitas wil in IKC ’t Simmelink kinderopvang aanbieden voor kinderen in de leeftijd
van 0 tot 12 jaar. Er wordt geopteerd voor 1 groepsruimte voor kinderen van 0 tot 12 jaar en
medegebruik voor Buitenschoolse Opvang (BSO) kinderen. Momenteel zijn er in “De Schakel” een
peuteropvang (16 kindplaatsen) en een BSO (30 kindplaatsen). Dit aantal kindplaatsen zetten wij
graag voort, echter integreren wij hierin ook de kinderopvang voor 0-2 jarigen. Op deze wijze kan
ouders een totaalpakket aan kinderopvang worden geboden.
Het vlekkenplan zoals reeds geformuleerd in de notitie “Welkom, IKC ’t Simmelink Eibergen”, zien wij
graag aangepast als volgt:

begane grond
leer/ontwikkelteam
0-12 jarigen

medegebruik
BSO 30
kinderen
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Natte
cel

Slaapka
mer(s)

Kinderopvang Humanitas wil de kinderopvangactiviteiten centreren op de begane grond.
Voor personeelsruimte, kantoorruimte, reproruimte en spreekkamer t.b.v. oudergesprekken e.d. wil
Kinderopvang Humanitas graag aansluiten bij de ruimtes die ook gebruikt worden door het IKC/school
e
team. (Ruimtes voornamelijk op de 1 verdieping)
Uiteraard zal Kinderopvang Humanitas voldoen aan de wettelijke eisen.
2

Eisen op het gebied van aantal m ’s:
Binnen groepsruimte: min. 3,5 m2 netto oppervlakte per kind
Buiten speelruimte: min. 3 m2 netto oppervlakte speelruimte per kind. Kinderopvang Humanitas
hanteert 70 m2 voor 16 kinderen. (I.p.v. wettelijk 48m2)
Binnenruimte:
T.b.v. 30 kindplaatsen BSO 4-12 jarigen: medegebruik in school, gebruik van het leerplein
leerteam 2-7 jaar (dus wel aanpasbaar ook op oudere BSO kinderen) bijv. om daar te eten en
te drinken. Verder medegebruik van bijv. atelier/hal/keuken/gymlokaal/ keuken
(kookactiviteiten) en medegebruik toiletgroep leerlingen. Voor de oudere kinderen moet er
bekeken worden hoe zij gebruik kunnen maken van ruimtes van school, die aansluiten op hun
e
ontwikkeling. Wellicht gebruik maken van ruimten op de 1 verdieping. In verband met
mogelijke groei (>30 kindplaatsen) rekening houden met flexibele m2. In totaal is er 90 m2
nodig voor 30 kinderen.
1 groepslokaal voor exclusief gebruik door maximaal 16 kinderen van 0 tot 12 jaar. In de
ruimte een pantry.
Slaapkamer(s).
Voor KDV/POV: evt. gebruik speellokaal
Toilet/verschoongroep kdv/pov.
Sanitaire ruimte/verschoonruimte kdv/POV:
Afmetingen: 2m bij 2,25m.
Voorzien van twee toiletten met schaamschotjes en wasbakje met koud water.
Verschoontafel/ trap/wasbakje met warm water (hoog/laag systeem).
Slaapkamers
Hoogslapers 3 stuks van 98 bij 60cm / 3 hoogslapers van 127 bij 60cm.

Groep

Ruimte

Aantal

Kdv – Verticale
groep

Groepsruimte

1

Slaapruimte
Verschoonruimte
Toiletten
Pantry
Totaal

2
1
2
1

Kp/ruimte
16

M² /
kp
3,5

Gem/groep

Totaal M²

56

56

12,4

12
4,5

72,5

Secundaire ruimten
Ruimte reserveren voor garderobe en buggy’s op de gang
Binnenbergruimte
Bergruimte voor Voedingsmiddelen/luiers
Wasruimte KDV/ is te combineren met werkkast schoonmaak
Spreekkamer (voor oudergesprekken, in gemeenschappelijk gebruik)
Personeelskamer (in gemeenschappelijk gebruik)
Personeels/volwassen toilet (eventueel MiVa toilet in nabijheid van groepslokaal, kan in
gemeenschappelijk gebruik met leerkrachten)
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Secundaire ruimten
KDV

Ruimte
Entreehal
Gang
Buggyruimte
Garderobe KDV/BSO
Kantoorruimte
Personeelsruimte
Toiletten
Wasruimte KDV/werkkast
Bergruimte
voedingsmiddelen/ luiers
Totaal

Aantal
1
1
1
1
1
1
1
1
1

M² / kp

M²

Nader te bepalen
(i.v.m.gezamenlijk
gebruik)
3
3

Buitenruimte:
Voor de geïntegreerde groep van 0-12 jaar (KDV/Peuteropvang/BSO): omheinde ruimte
aangrenzend aan de groepsruimte en voor kinderen toegankelijk en veilig bereikbaar.
Buitenbergruimte voor 0-4 jarigen.
Totaal behoefte buitenruimte 70 m2, met een buitenberging van minimaal 2 bij 3m.
Voor BSO (minimaal 30 kindplaatsen): medegebruik schoolplein. Belangrijk hierbij is: een
buitenkraan, een buitenbergruimte (evt. gemeenschappelijk gebruik) en de situering van de
buitenruimte. (Deze in overleg met Kinderopvang Humanitas.).
Buitenterrein
Kdv- babygroep
Buitenberging
Totaal

Ruimte

Aantal
16

Kp/ruimte
1

M² / kp
3

Gem/groep
48

Totaal
70
6
70

Overige ontwerpgegevens en aandachtspunten voor de inrichting / indeling:
Groepsruimte Kinderdagverblijf dienen op de begane grond gehuisvest worden.
Groepsruimtes Kinderdagverblijf dienen over direct aangrenzende buitenruimte te beschikken.
Groepsruimtes voorzien van buitendeur.
Slaapkamers dienen aan de buitenleven te zijn gesitueerd, i.v.m. Spui en
ventilatiemogelijkheden (ventilatie kinderopvang bouwbesluit 2012).
Een slaapruimte waarin 12 kinderen slapen moet een capaciteit hebben van 6.5 l/s per
persoon.
Een slaapkamer moet een capaciteit hebben van 12 x 6.5 l/s = 78 l/s.
Slaapkamers voor een verticale groep bestaat uit 2 kamers. Grote slaapkamers dienen
minimaal geschikt te zijn voor de groepsgrootte. Slaapkamers dienen direct naast of in de
groepsruimte te zijn gesitueerd.
Vanuit de verschoonruimtes, sanitaire voorzieningen en pantry is zicht op de groepsruimte (4
ogen principe).
Garderobes mogen niet in de activiteitenruimte van de kinderen zijn gesitueerd.
De entree en eventuele buggyruimte dienen naast elkaar te zijn gesitueerd en gescheiden van
de activiteitenruimten van de kinderen.
Code slot op entreedeur.
Buitenkraantje.
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Zie t.z.t. voor een uitgebreide beschrijving van de benodigde ruimten: het Technisch Programma van
Eisen Kinderopvang Humanitas en de wettelijke eisen voor gebruik van ruimten in de Kinderopvang.
(O.a. Bouwbesluit,verder rekening houdend met Innovatie Kwaliteit Kinderopvang, en overige zaken
m.b.t 4 ogen principe, deursafes, codesloten etc.)

Aan bovenstaande beschrijving kunnen geen rechten worden ontleend: het verplicht
Kinderopvang Humanitas tot niets, aangaande huur/afname van ruimten in het te ontwikkelen
gebouw van IKC ’t Simmelink. Het betreft een globale omschrijving, de gedetailleerde eisen
zullen in het nader vorm te geven traject en bij het meer definitief worden van de plannen
worden gecommuniceerd door Kinderopvang Humanitas.
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1. Inleiding
1.1

Aanleiding en achtergrond

Vanaf medio 2019 gaan basisschool De Regenboog en IKC De Schakel (beide scholen vallen onder
het bestuur van Stichting Delta) samen met Kinderopvang Humanitas verder als IKC ‘t Simmelink. De
beoogde locatie hiervoor is de huidige onderwijslocatie aan de Ketteringsteeg. Deze onderwijslocatie,
gelegen in de Eibergse wijk ’t Simmelink, bestaat uit drie nagenoeg identieke schoolgebouwen voor
primair onderwijs en één gymzaal. De vier gebouwen zijn gerealiseerd in 1980 en nadien enkele malen
gerenoveerd.
Het schoolgebouw aan de Ketterinksteeg 2a is
niet meer in gebruik en staat momenteel leeg.
Het schoolgebouw aan de Ketterinksteeg 2c,
waarin nu IKC Juliana is gehuisvest, zal op korte
termijn eveneens leeg komen te staan i.v.m.
vergevorderde fusie-/nieuwbouwplannen van de
school op een andere locatie in Eibergen.
Hierdoor zal aan de Ketterinksteeg een
onderwijslocatie ontstaan met veel leegstand en
slechts 1 onderwijsinstelling (IKC de Schakel).
De onderwijslocatie in haar huidige vorm heeft een bruto vloeroppervlakte van circa 3750 m2 bruto
vloeroppervlak (bvo) inclusief de gymzaal.
Bovenstaande ontwikkelingen vormen de aanleiding voor dit onderzoek, de renovatiescan. Voor de
toekomstige IKC ’t Simmelink is er een ruimtelijk functioneel programma van eisen vervaardigd (bijlage
2). Op basis van de hierin omschreven ruimtelijke, functionele en (op hoofdlijnen) technische eisen en
wensen dient in beeld te worden gebracht of de huidige gebouwen middels renovatie geschikt gemaakt
kunnen worden. In de volgende paragraaf worden de uitgangspunten voor het onderzoek omschreven.
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1.2

Uitgangspunten - toetsingskader

Bij de renovatiescan wordt gekeken in welke mate de gewenste ruimtelijke, functionele en technische
kwaliteit behaald wordt en wat hiervoor de te verwachten investeringskosten zijn. Hieronder worden
deze uitgangpunten beschreven.
Ruimtelijk programma
Als toetsingskader voor het ruimtelijk programma is aangesloten bij de normen zoals vastgesteld in de
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015, aangevuld met de uitgangspunten voor de
kinderopvang. Het totaal aan ruimtebehoefte bedraagt conform deze uitgangpunten 1827 m2 bvo.
Functioneel programma
Naast de hierboven omschreven ruimtelijke behoefte wordt gekeken in welke mate gewenste
functionele kwaliteit gerealiseerd kan worden. Als toetsingskader wordt hiervoor het Ruimtelijk
Functioneel Programma van Eisen, februari 2018 gehanteerd. Waarbij de criteria in deze rapportage
gekoppeld worden aan de prestatie indicatoren uit de NEN 8021.
Technisch programma
Voor het technisch toetsingskader wordt aangesloten bij het bouwbesluit 2012 (niveau nieuwbouw),
aangevuld met de kwaliteitseis Frisse scholen Klasse B. In het kader van dit onderzoek zijn de
kwaliteitseisen voor BENG niet meegenomen, een en ander besloten en vastgesteld in de stuurgroep.
Financieel toetsingskader
Voor het financiële toetsingskader is in het kader van dit onderzoek als uitgangpunt genomen dat de
totale investeringskosten voor de renovatie maximaal 80% mag bedragen van de totale kosten bij
nieuwbouw. Aangezien bij renovatie over het algemeen een groot deel van de bestaande
hoofddraagconstructie gehandhaafd blijft is een investering tot 80% t.o.v. het totaalbudget
gerechtvaardigd. Uitgangspunt hierbij is wel dat er sprake is van een verlengde levensduur van
tenminste 40 jaar.

1.3

Doelstelling

Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht of en in welke mate, door middel van renovatie,
de in het programma van eisen vastgestelde ruimtelijke, functionele en technische kwaliteit gerealiseerd
kan worden in één van de bestaande locaties en wat hiervoor de te verwachten investeringskosten zijn.
Dit inzicht dient verkregen te worden door onderzoek te doen naar:
1. de benodigde aanpassingen om te komen tot de gewenste ruimtelijke en functionele kwaliteit;
2. de technische kwaliteit van de bestaande gebouwen;
(op hoofdlijnen, bouwkundig en installatietechnisch)
3. de benodigde aanpassingen met het doel de gewenste technisch kwaliteit te behalen;
(bouwbesluit 2012 nieuwbouw, Frisse Scholen Klasse B)
4. de te verwachten investeringskosten voor de renovatie.
De eindconclusie van het onderzoek zal een bijdrage leveren aan de besluitvorming of renovatie dan
wel nieuwbouw gepleegd moet worden ten behoeve van het te realiseren IKC ’t Simmelink.
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2. Ruimtelijke programma
2.1

Ruimtebehoefte

Uit het ruimtelijk Programma van Eisen blijkt dat, op basis van 200 basisschoolleerlingen en 16
kindplaatsen bij de kinderopvang, de totale ruimtebehoefte voor IKC ’t Simmelink ca. 1827 m2 bvo
bedraagt. De volledige ruimtestaat is opgenomen in het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen
uit februari 2018. Hieronder wordt een beknopt overzicht weergegeven.
Deelgebied

Centrale hal
Peuter- en kinderopvang
Leerteam 1
Leerteam 2
Gymzaal

2.2

Functioneel
Nuttig
Oppervlak
(m2)
226,0
111,0
339,0
304,0
379,0
1359,0

Bruto
Vloer
Oppervlak
(m2)
316,0
155,0
475,0
426,0
455,0
1827,0

Ruimtelijke analyse

Om de totale ruimtebehoefte zo efficiënt mogelijk te realiseren heeft het de voorkeur het IKC te
concentreren in één van de drie onderwijsgebouwen. De omvang en structuur van de drie gebouwen
zijn nagenoeg gelijk en hebben per gebouw een bruto vloeroppervlak van circa 1185 m2. Dit betekent
dat wanneer men het volledige programma binnen één gebouw wenst te realiseren dat er naast de
renovatie van een gebouw tevens een uitbreiding gerealiseerd dient te worden van ca. 187 m2 bvo.
Aangevuld met de vierkante meters voor bewegingsonderwijs.

2.3

Deelconclusie

Op basis van de ruimtebehoefte en ruimtelijke analyse kan geconcludeerd worden dat het totale
programma qua omvang past binnen één van de bestaande onderwijsgebouwen, mits aangevuld met
een uitbreiding van circa 187 m2 bvo. Hiermee sluit men aan op de normering en is er geen sprake van
een over- of ondermaat.
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3. Functioneel programma
3.1

Functionele behoefte

De onderwijskundige kwaliteit van het gebouw, ofwel de functionaliteit, moet aansluiten bij de
onderwijskundige visie van de gebruikers. Uit deze onderwijskundige visie is een huisvestingsvisie
afgeleid welke is vertaald in het Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen, februari 2018.
Visie op het IKC
Het doel van IKC ‘t Simmelink is om een veilige, inspirerende omgeving te creëren, waarin kinderen van
nul tot dertien jaar zich optimaal kunnen ontwikkelen vanuit een gedeelde pedagogische‐ en didactische
aanpak en cultuur. Het IKC is een middel om ieder kind zodanig te begeleiden en te stimuleren dat het
zich optimaal kan ontwikkelen en zijn of haar plek weet te vinden in een sterk veranderende omgeving.
Kinderopvang en onderwijs vormen bondgenoten die zich met hart en ziel inzetten voor het
gezamenlijke doel!
Gepersonaliseerd leren, leren op maat, differentiatie, afstemming op individuele onderwijsbehoeften en
instructie op maat zijn leidend.

3.2

Functionele analyse

Met het doel de functionaliteit en gebruikskwaliteit van de onderwijsgebouwen inzichtelijk te maken is
voor dit onderzoek aansluiting gezocht bij de prestatie-indicatoren uit de NEN 8021. Aan de hand van
deze indicatoren, hieronder opgesomd, zijn de huidige onderwijsgebouwen en de onderwijslocatie
beoordeeld.
•
•
•
•
•
•
•
•

Bereikbaarheid
Comfort
Duurzaamheid
Flexibiliteit
Ruimtegebruik
Representativiteit
Veiligheid
Voorzieningen
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3.2.1

Bereikbaarheid

Toegankelijkheid
In het PvE staat m.b.t. de toegankelijkheid omschreven dat men de wens heeft om een levendige
centrale hal te realiseren toegankelijk voor alle gebruikers. Vanuit deze wens is gekeken naar de huidige
gebouwen. De oriëntatie van de afzonderlijke gebouwen is als voldoende te beschouwen. Klaslokalen
zijn per gebouw gesitueerd rondom een centrale hal, wat deels aansluit bij de behoefte. De gebouwen
zijn voldoende toegankelijk voor mindervaliden. Echter, de hoofdentrees van de gebouwen zijn matig
zichtbaar doordat ze diep terug liggen ten opzichte van de voorgevels.
Ontsluiting
De schoolgebouwen en gymzaal liggen centraal in de wijk Simmelink en het perceel is goed bereikbaar
te voet, per fiets en met de auto. Meerdere voet- en fietspaden bieden vanaf verschillende zijden
toegang tot de percelen.
Stalling
Het perceel en de nabije omgeving bieden beperkte mogelijkheden voor het stallen van voertuigen
tijdens de haal- en brengmomenten. Bij de herinrichting van het perceel zal op dit aspect een
verdiepingsslag moeten plaatsvinden. Het totale perceel is echter van voldoende omvang om hier een
goede oplossing voor te vinden.
3.2.2

Comfort

Licht
De klaslokalen hebben voldoende daglicht. De hoeveelheid daglicht in de rest van het gebouw is beperkt
doordat lichtstraten en daklichten zijn dichtgezet tijdens eerdere renovaties.
Lucht
De ventilatie in de gebouwen is zeer gering. De onderwijsruimten zijn enkel voorzien van
ventilatieroosters, waardoor op natuurlijke wijze lucht wordt toe- en afgevoerd. De sanitaire ruimten
worden afgezogen middels mechanische ventilatie.
Temperatuur
Tijdens de inspectie, een winterse dag met sneeuw, was het gebouw aangenaam warm. Door de
beperkt aanwezige thermische isolatie kan het gebouw in de zomer sterk opwarmen.
Geluid
Met betrekking tot de wering van geluid van buiten het gebouw zijn geen bijzonderheden geconstateerd.
De wering van geluid binnen het gebouw is niet beoordeeld, aangezien er geen onderwijsactiviteiten
plaatsvonden op het moment van inspectie.
Bediening
De gebouwen zijn voorzien van een zeer beperkte technische installatie. Er is dan ook geen sprake van
individuele regelbaarheid of regelbaarheid met onderscheid naar geveloriëntatie.
Uitzicht
Alle onderwijsruimten beschikken over voldoende zicht op buiten en zijn vrij van obstakels.

CONCEPT

9 - 28
F0-22-4/2

3.2.3

Duurzaamheid

Energielabel
Voor de schoolgebouwen is geen energielabel afgegeven. Afgaand op de leeftijd van het gebouw scoort
het gebouw op deze indicator vermoedelijk laag. Om te voldoen aan frisse scholen klasse B zal het
gebouw een energielabel van minimaal A+++ moeten hebben.
Herwinbare energiebronnen
Er wordt momenteel geen gebruik gemaakt van herwinbare energiebronnen.
Voor een nadere analyse en voorstellen waarop de duurzaamheid van de gebouwen kunnen worden
verbeterd wordt verwezen naar hoofdstukken 5 en 6 Technisch programma.
3.2.4

Flexibiliteit

Indeling
Een groot deel van de gebouwen is opgebouwd uit dragende binnenwanden waardoor de interne
flexibiliteit zeer beperkt is.
Omvang
De locatie beschikt over de mogelijkheid om groei en krimp op te vangen. Door de positionering van de
klaslokalen rondom de centrale hal zijn de gebouwen lastig uit te breiden. De functionaliteit van een
eventuele uitbreiding wordt bepaald door het aanbrengen van een heldere routing en een duidelijke
structuur in het gebouw. Dit is lastig te realiseren binnen de huidige setting.
3.2.5

Ruimtegebruik

Ruimtebenutting
De afmeting van de bestaande onderwijsruimten zijn erg royaal (60 m2) en afgestemd op klassikaal
onderwijs. De onderwijskundige visie en bijbehorende huisvestingsvisie van het IKC gaat uit van
kleinere groepsruimten (45 m2) voor korte instructie, aangevuld met een kleine werk- en overlegruimte
rondom een leerplein waar wordt samengewerkt.
3.2.6

Representativiteit

Architectuur
De gebouwen zijn gelijktijdig ontworpen en gebouwd. Hierdoor straalt de onderwijslocatie, bestaande
uit verschillende losse gebouwen, toch eenheid uit. De bebouwing, de materialisatie en het kleurgebruik
zijn kenmerkend voor de bouwperiode begin jaren tachtig.
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Verschijning
De bijdrage van de gebouwen aan de bebouwde omgeving is voldoende. Het perceel heeft de uitstraling
van een primaire onderwijslocatie.
3.2.7

Veiligheid

Sociale veiligheid
De sociale veiligheid van de gebouwen in de omgeving is voldoende geborgd. Omwonenden zijn bekend
met de gebruikers en maken, buiten schooltijden, gebruik van de aanwezige speelvoorzieningen op het
terrein.
3.2.8

Voorzieningen

Voorzieningen
De in de gebouwen aanwezige voorzieningen zijn voldoende voor de huidige gebruikers, echter is het
centrale “hart” in het gebouw, waarin ontmoeting centraal kan staan, onvoldoende om als volwaardig
IKC te functioneren en faciliteren.
Sport
De aanwezige gymzaal kent een matige technische kwaliteit. De gymzaal wordt goed onderhouden,
echter zijn de kwaliteitseisen voor nieuwbouw heden ten dage aanzienlijk hoger. De afmeting van de
gymzaal is met 10x20 meter niet conform de richtlijnen van de KVLO, welke adviseert een minimale
zaalafmeting van 22x14 meter met een vrije hoogte van 5,5 meter.
ICT
De kwaliteit van de ICT-voorzieningen hebben we tijdens de inspectie onvoldoende kunnen beoordelen.
Sanitair
In aantallen zijn er voldoende toiletten aanwezig in de gebouwen. De grotere toiletgroepen zijn aan
weerszijde van de gemeenschapsruimten gepositioneerd.
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3.3

Deelconclusie

Op basis van de informatie uit het functioneel en ruimtelijk programma van eisen is de functionele
analyse uitgevoerd. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de huidige structuur, waaronder onder
andere te verstaan de indelingen van de ruimten, de opzet en omvang van de klaslokalen, de huidige
inflexibele hoofddraagconstructie en daarmee de beperkingen ten aanzien van het te realiseren
gewenste programma zoals de ruimtebehoefte per klaslokaal, teamkamers en leerpleinen slechts ten
dele realiseerbaar is en daarmee niet aansluit op de eisen en wensen zoals omschreven in het
Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen.
Hieronder wordt per prestatie indicator de beoordeling weergegeven:
Prestatie indicator
Bereikbaarheid
Comfort
Duurzaamheid
Flexibiliteit
Ruimtegebruik
Representativiteit
Veiligheid
Voorzieningen

Beoordeling renovatiescenario t.o.v. nieuwbouwkaders
Goed
Matig
Slecht
Slecht
Slecht
Voldoende
Goed
Voldoende
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4. Technische kwaliteit – Bestaande gebouwen
4.1

Nulmeting

De schoolgebouwen en de gymlokaal zijn in 1980 gebouwd. In en aan de gebouwen zijn in de afgelopen
jaren diverse werkzaamheden uitgevoerd. De exacte perioden waarin deze diverse werkzaamheden
hebben plaatsgevonden is ons niet (geheel) bekend.
•

De Ketterinksteeg 2a (7-klassige basisschool)
Deze locatie is buiten beschouwing gelaten. (Opname)gegevens van deze school ontbreken,
doordat de school op het moment van inspectie leegstond en niet toegankelijk was.

•

De Ketterinksteeg 2b (9-klassige basisschool, IKC de Schakel)
Deze locatie is enkele malen gerenoveerd (laatst gedocumenteerde renovatie 2010). Tot de
renovatiewerkzaamheden behoorden onder andere nieuwe plafonds met bijbehorende duurzame
verlichting, nieuwe vloerbedekking, nieuwe sanitair groepen, nieuw schilderwerk en een nieuwe CVverwarmingsinstallatie (bouwjaar 2005). Daarnaast zijn hardhouten buitenkozijnen met
hoogrendements-beglazing aangebracht en geïsoleerde aluminium ramen.

•

De Ketterinksteeg 2c (8-klassige basisschool, IKC Juliana)
Deze locatie is eveneens enkele malen gerenoveerd. Het gebouw is daarnaast recent intern
verbouwd respectievelijk uitgebreid met 2 lokalen. Tot de renovatiewerkzaamheden behoorden
onder andere nieuwe plafonds met bijbehorende duurzame verlichting, nieuwe vloerbedekking,
nieuwe sanitair groepen, nieuw schilderwerk en een nieuwe CV-verwarmingsinstallatie (bouwjaar
2013). Daarnaast zijn hardhouten buitenkozijnen met hoogrendements-beglazing aangebracht en
geïsoleerde aluminium ramen.

•

De Ketterinksteeg 2d is een gymlokaal en is recent gerenoveerd. Bij deze renovatie zijn de
kleedruimten en sanitaire ruimten aangepast. De sanitaire ruimten zijn voorzien van nieuwe wand-,
vloer- en plafondafwerking en de kleedruimten van nieuwe vloer- en plafondafwerking. De gymzaal
zelf is niet gerenoveerd.
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4.2

Bouwkundige gebouwdelen

De schoolgebouwen en het gymlokaal bestaan uit één bouwlaag en zijn voorzien van een plat dak. Op
basis van een visuele beoordeling kan de conditie van de hoofdelementen van de schoolgebouwen als
volgt worden omschreven:
Gebouwdeel

Beschrijving

Fundering

Strokenfundering

Buitenwanden

Conditie
op

vaste

zandlaag.

Geen

zettingscheuren

Niet

waargenomen in binnen- en buitenmetselwerk.

geïnspecteerd

Schoonwerk gemetseld binnen- en buitenspouwblad met steenwol

Redelijk

isolatie, Rc<1,3 m2K/W. Dakdragend. Plaatselijk laat voegwerk los of
ontbreekt. Metselwerk op diverse plaatsen verweerd met groene
aanslag.
Binnenwanden

Schoonwerk gemetselde binnenwanden, gesausd. Dakdragend.

Goed

Begane grondvloer

Ongeïsoleerde

Niet

Plat dak

systeemvloer,

Rc<1,3

m2K/W

(grenswaarde

Bouwbesluit). NB beperkte vloerbelasting!

geïnspecteerd

Houten balklaag i.c.m. gelamineerde liggers opgelegd op metselwerk.

Niet

Constructieve kwaliteit (o.a. doorbuiging) van dakconstructie niet

geïnspecteerd

beoordeeld i.v.m. systeemplafonds.
Het dakbeschot bestaat uit houtwolcement-platen.
Buitenkozijnen

Hardhouten buitenkozijnen met HR++-beglazing (2010). Deuren

Redelijk

massief hardhout, ramen aluminium. Incidenteel kaal, ongeschilderd
hout. Waterslagen incidenteel niet goed sluitend waardoor lekkage
kan ontstaan.
Binnenkozijnen

Hardhouten binnenkozijnen/puien met enkele beglazing. Deuren

Goed

gevuld met karton/hardboard.
Dakopeningen

Daklichten uit zicht onttrokken door systeemplafonds. In verband met

Niet

weersomstandigheden (sneeuw) niet geïnspecteerd.

geïnspecteerd

Binnenwand-

Metselwerk in lokalen, verkeersruimten en personeelsruimten is

Redelijk

Afwerking

gesausd. Met name in lokalen plaatselijk vervuild.
Sanitaire ruimten zijn betegeld. Geen RVS hoekbeschermers,

Redelijk

inwendige hoeken niet gekit. Voegwerk redelijke kwaliteit.
Buitenwand-

Paneelvulling

in

buitenkozijnen

van

geschilderd

multiplex.

afwerking

Schilderwerk goed.

Vloerafwerking

Lokalen, verkeersruimten en hal v.v. linoleum. Met name in lokalen

Goed
Redelijk

forse gebruikssporen zichtbaar (krassen, diepe deuken) die mogelijk
niet te repareren zijn.
Plintafwerking d.m.v. geschilderd hardhout. Schilderwerk beschadigd.
Personeelsruimten v.v. naaldvilt vloerbedekking. Weinig sporen van

Goed

schade.
Plintafwerking d.m.v. geschilderd hardhout. Schilderwerk beschadigd.
Sanitaire ruimten v.v. gietvloer. Weinig sporen van schade.

Goed

Plintafwerking d.m.v. gietvloer opgezet op bestaand wandtegelwerk.
Plafondafwerking

Systeemplafond met uitneembare plafondpanelen. Akoestische

Goed

geluidsisolatiewaarde onbekend. NB: plenumhoogte beperkt!
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Dakafwerking

Opbouw en samenstelling niet bekend. Door sneeuwval was het dak

Niet

niet toegankelijk. De dakrandafwerking lijkt echter redelijk nieuw,

geïnspecteerd

hetgeen de indruk wekt dat de dakafwerking recent is gerenoveerd. Of
daarbij extra isolatie is aangebracht is onbekend.
Vaste inrichting

Keukeninrichting in personeelsruimten bestaande uit onderkasten en

Goed

bovenkast van gemelamineerde spaanplaat. Recent geplaatst.
Werkbladen in lokalen Ketterinksteeg 2b van gemelamineerde

Slecht

spaanplaat.
Keukenblokje in lokalen Ketterinksteeg 2c van gemelamineerde

Goed

spaanplaat.
Zonwering
Terreinafwerking

4.3

Sanitairwanden in kindertoiletten zonder vingerknelbeveiliging.

Goed

Handbediende screens in lokalen Ketterinksteeg 2b.

Goed

Handbediende uitvalschermen in lokalen Ketterinksteeg 2c.

Goed

Verharding van betontegels. Kwaliteit door sneeuwval niet te

Niet

beoordelen.

geïnspecteerd

Installatietechnische gebouwdelen

De werktuigbouwkundige installaties zijn veelal weggewerkt in bouwkundige constructies en daarom
visueel niet te beoordelen. De elektrotechnische installaties zijn meest uitgevoerd als een opbouw
(’in zicht’) -installatie. Voor zowel de werktuigbouwkundige installaties als de elektrotechnische
installaties geldt dat deze installaties en installatie-onderdelen na een gebruiksduur van bijna 40 jaar
over het algemeen sterk verouderd zullen zijn en derhalve op korte termijn vervangen moeten worden.
Op basis van een visuele beoordeling kan de conditie van de hoofdelementen van de schoolgebouwen
als volgt worden omschreven:
Installatiedeel

Beschrijving

Conditie

Hemelwaterafvoer

De primaire afvoeren (standleidingen) zijn ingemetseld en daardoor

Slecht

niet bereikbaar. Kwaliteit niet beoordeelbaar.
Er zijn verder geen secundaire afvoeren (noodoverlopen) aanwezig
waardoor de kans op waterophoping op het dak aanwezig is in geval
van verstopte afvoeren (instortingsgevaar).
Warmteopwekking

De CV-verwarmingsinstallatie in Ketterinksteeg 2b is in 2005

en -distributie

vervangen door een HR++-installatie en daarmee ruim over de helft

Matig

van haar theoretische levensduur.
De installatie (opgesteld vermogen >130 kW) is geïnstalleerd in een
brandwerend

uitgevoerde

stookruimte.

Doorvoeringen

in

de

brandscheidingen zijn echter niet brandwerend afgewerkt.
De CV-verwarmingsinstallatie in Ketterinksteeg 2c is in 2013

Goed.

vervangen door een HR++-installatie. Nieuwbouw-kwaliteit.
De installatie (opgesteld vermogen = 130 kW) is geïnstalleerd in een
niet brandwerend uitgevoerde stookruimte. Op basis van opgesteld
vermogen is dit toegestaan.
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Ventilatie/

Lokalen en personeelsruimten v.v. natuurlijke ventilatie (toe- en

luchtbehandeling

afvoer). Ventilatieroosters in buitenkozijnen veelal vervuild waardoor

Zeer slecht

verminderde capaciteit en gezondheidsklachten.
Sanitaire ruimten zijn v.v. mechanische afzuiging. Aanvoer van

Slecht

ventilatielucht op natuurlijke wijze.
Elektrotechnische

Opbouwinstallatie, met sterk verouderde groepenkast met bakelieten

installatie

smeltzekering. NEN 3140 keuringsrapport niet aanwezig op locatie.

Verlichting

Met

het

vervangen

van

het

systeemplafond

zijn

Zeer slecht

nieuwe

Goed.

Brandbestrijdings-

Brandslangshaspels worden jaarlijks gekeurd. Verplichte markeringen

Goed.

installatie

ontbreken incidenteel.

Brandveiligheids-

Onderhouds-/keuringscertificaat op locatie aanwezig.

Goed.

Inbraakveiligheids-

Onderhouds-/keuringscertificaat op locatie aanwezig.

Goed

installatie

T.p.v. Ketterinksteeg 2b sommige lokalen niet beveiligd.

hoogrendements-armaturen geplaatst van type TL8.

Installatie

4.4

Deelconclusie

Op basis van de visuele beoordelingen van de bouwkundige hoofdelementen kan geconcludeerd
worden dat de onderhoudstoestand over het algemeen redelijk tot goed is. Er is geen sprake van
achterstallig onderhoud welke goed gebruik van de gebouwen op korte termijn kan belemmeren. Op
basis van de visuele beoordeling van de technische installaties kan geconcludeerd worden dat hierbij
een aantal aspecten er zeer slecht aan toe zijn, waaronder in het bijzonder te benoemen de
ventilatie/luchtbehandeling en de elektrotechnische installaties. De staat van onderhoud van de gymzaal
is te beoordelen als redelijk tot goed. Waarbij opgemerkt dient te worden dat de gymzaal zelf functioneel
sterk verouderd is.
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5. Technische kwaliteit - Bouwbesluit 2012
5.1

Uitgangspunt

Op basis van de nulmeting (bijlage 1) worden in dit hoofdstuk de aanpassingen omschreven die
noodzakelijk zijn om de gewenste technische kwaliteit (Bouwbesluit 2012, niveau nieuwbouw) te
behalen.

5.2

Bouwkundige aanpassingen

Om te komen tot een technisch kwaliteitsniveau dat voldoet aan het nieuwbouwniveau van het
Bouwbesluit 2012 voor onderwijsfuncties, worden onderstaande aanpassingen voorgesteld.
Gebouwdeel

Bouwbesluit

Voorgestelde aanpassing/maatregel

Buitenwanden

Rc>4,5 m2K/W

Bestaande buitenmetselwerk en spouwisolatie verwijderen en
vervangen door nieuwe buitengevel van metselwerk of een
gevelisolatiesysteem met een Rc-isolatiewaarde van tenminste
4,5 m2K/W. Het bestaande gemetselde binnenblad kan niet
worden vernieuwd omdat deze de dakconstructie draagt.

Begane

Rc>3,5 m2K/W

grondvloer

Bestaande begane grondvloeren handhaven en na-isoleren
d.m.v.

spuitisolatie

en/of

schelpenisolatie.

Technische

haalbaarheid n.t.b.
Plat dak

Afd 2.1

Vanwege

het

aanbrengen

van

een

nieuw,

zwaarder

dakbedekkingssysteem, alsmede (ter voorbereiding op) de
plaatsing van luchtbehandelings- en PV-installaties op het dak,
dient de bestaande dakconstructie te worden verwijderd tot op de
bestaande balklaag. De dakconstructie indien nodig plaatselijk
verzwaren, daaropvolgend een nieuw houten dakbeschot
aanbrengen.
Art. 5.3

Als gevolg van de verhoogde isolatiewaarde van de dakafwerking
dienen bestaande dakranden te worden verhoogd. Bestaande
daktrimmen vervangen door dakkappen.

Buitenkozijnen

U<1,65 W/m2K/

De bestaande houten buitenkozijnen/puien geheel vervangen

h>2,3 m

door geïsoleerde aluminium buitenkozijnen met HR++-beglazing,
geïsoleerde paneelvullingen en buitendeuren van 2,3 m hoog.

Binnenkozijnen

h>2,3 m

De bestaande binnenkozijnen verwijderen/aanpassen en nieuwe
binnendeuren van 2,3 m hoog aanbrengen.

Afd. 2.10

Brandwerende binnenkozijnen, binnendeuren, beglazing etc.
aanbrengen

om

te

rookcompartimentering

voldoen

aan

eis

van

(compartimentgrootte

brand-

A<1.000

en
m2,

lengte vluchtroutes l<30 m.)
Dakopeningen

U<1,65 W/m2K

De

bestaande

lichtstraten

zijn

nu

weggewerkt

door

systeemplafonds.
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Geadviseerd wordt daarom de bestaande lichtkoepels/daklichten
te slopen/verwijderen en de hierdoor vrijgekomen dakopeningen
af te sluiten met een geïsoleerde dakconstructie met Rcisolatiewaarde 6,0 m2K/W.
Vloerafwerking

-

De bestaande vloerafwerking geheel vervangen door nieuwe
vloerafwerking. Als gevolg van de vele overige bouwkundige
ingrepen is handhaven van de bestaande vloerafwerking geen
reële optie.

Wandafwerking

-

T.b.v. hygiëne/onderhoudsaspecten en het aanbrengen van
nieuwe (uit-zicht) elektrotechnische installaties in de wanden, de
bestaande

gemetselde

binnenwanden

glad pleisteren en

afwerken met een onderhoudsarme wandafwerking.
Bestaande geluidlekken in de binnenwanden boven het plafond
afdichten.
Plafondafwerking

h>2,6 m

De bestaande plafondhoogte voldoet aan de Bouwbesluit-eis,
echter voor het aanbrengen van luchtbehandelingsinstallaties is
onvoldoende plenumhoogte (vrije hoogte tussen plafond en
dakconstructie) aanwezig om een efficiënt luchtbehandelings/ventilatiesysteem te kunnen monteren. Tevens wordt door de
beperkt beschikbare vrije hoogte de systeemkeuze ten aanzien
van ventilatie beperkt.

Dakafwerking

Rc>6,0 m2K/W

Bestaand dakbedekkingssysteem vervangen door bitumineus

Zonwering

-

Om de warmtelast te verminderen als gevolg van intreding van

dakbedekkingssysteem met Rc-isolatiewaarde van 6,0 m2K/W.
zonlicht moeten bestaande handbediende zonweringen worden
vervangen door elektronisch bediende zonweringen die worden
aangestuurd door een GBS-installatie.
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5.3

Installatietechnische aanpassingen

Om te komen tot een technisch kwaliteitsniveau dat voldoet aan het nieuwbouwniveau van het
Bouwbesluit 2012 voor onderwijsfuncties, worden onderstaande aanpassingen voorgesteld.
Installatiedeel

Bouwbesluit

Voorgestelde aanpassing/maatregel

Hemelwater-

Afd. 2.1

De dakranden voorzien van noodafvoeren zodat staand water op

afvoeren

het dak wordt voorkomen.
Art. 6.17

Hemelwaterafvoeren zoveel in het zicht aanbrengen zodat

Afd. 6.3

De bestaande waterinstallatie keuren en zo nodig aanpassen opdat

lekkages en verstoppingen vroegtijdig kunnen worden opgespoord.
Waterinstallaties

deze legionella-bestendig is.
Warmte-

Afd. 5.1

opwekking

Om te voldoen aan de eisen voor energiezuinigheid dienen
bestaande verwarmingsinstallaties te worden vervangen door
hoogrendements-CV installaties of warmtepompen.

Ventilatie-/

Afd. 3.6

luchtbehandeling

Een

volledig

nieuw

gebalanceerd

centraal

ventilatie-

/luchtbehandelingssysteem met warmteterugwinning aanbrengen
om te voldoen aan de capaciteitseisen per persoon.

Elektrotechnische

Afd. 6.2

installatie
Verlichting

Een volledig nieuwe elektrotechnische installatie aanbrengen die
voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Art. 6.3

Oriëntatieverlichting

en

vluchtwegaanduidingen

aanbrengen

overeenkomstig de geldende normen.

5.4

Deelconclusie

Op basis van de hierboven omschreven voorstellen hoe de gewenste technische kwaliteit, bouwbesluit
2012, niveau nieuwbouw, gerealiseerd kan worden is geconcludeerd dat er, ten opzichte van de huidige
situatie, sprake zal zijn van totaalsloop c.q. renovatiesloop van de bestaande gebouwen/het bestaande
gebouw tot op het casco (de hoofddraagconstructie), waarna aansluitend het opnieuw opbouwen van
nagenoeg alle bouwkundige en installatietechnische hoofdelementen noodzakelijk is. Daarbij dient in
aanmerking te worden genomen dat, als gevolg technische beperkingen van de bestaande gebouwen,
zoals de beperkte flexibiliteit van de hoofddraagconstructie, de functionele aanpasbaarheid aan de
huidige én toekomstige behoefte beperkt is.
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6. Technische kwaliteit – Frisse Scholen klasse B
6.1

Uitgangspunt

Op basis van de nulmeting werden in het vorige hoofdstuk 3 de maatregelen beschreven die
noodzakelijk zijn om een technisch kwaliteitskader te behalen dat voldoet aan het Bouwbesluit 2012
(niveau nieuwbouw). Indien deze maatregelen worden doorgevoerd wordt tevens voldaan aan een groot
deel van de functionele en technische eisen van Frisse Scholen klasse B. Op enkele onderdelen
overschrijdt Frisse Scholen klasse B het Bouwbesluit 2012.
In dit hoofdstuk worden de maatregelen beschreven die noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de
eisen van het Frisse Scholen-beleid, klasse B (Goed).

6.2

Bouwkundige aanpassingen

Om te komen tot een technisch kwaliteitsniveau dat voldoet aan het Frisse Scholen-beleid, zijn
onderstaande aanpassingen noodzakelijk.
Gebouwdeel

Frisse
Scholen
–B

Voorgestelde aanpassing/maatregel

Buitenwanden

h>2,80 m

Vanwege minimale eis vrije plafondhoogte van 2,80 m zullen de
buitenwanden moeten worden verhoogd.

Binnenwanden

h>2,80 m

Vanwege minimale eis vrije plafondhoogte van 2,80 m zullen de
binnenwanden moeten worden verhoogd.

Dakconstructie

h>2,80 m

Vanwege minimale eis vrije plafondhoogte van 2,80 m zal de dakconstructie
moeten worden verhoogd. De bestaande houten dakconstructie geheel
verwijderen en vervangen door een steenachtige dakconstructie, of indien
dit technisch niet mogelijk is, een stalen dakconstructie.

Buitenkozijnen

4 ramen

Nieuwe buitenkozijnen met verbeterde luchtdichtheid en HR++-beglazing
aanbrengen. Per lokaal 4 ramen aanbrengen.

Plafondafwerking

< 0,6 s

De nagalmtijd in de lokalen verlagen tot 0,6 s door het aanbrengen van een
nieuw, extra geluidsabsorberend systeemplafond en voorzieningen.

Zon-/lichtwering

-

Helderheidswering aanbrengen op alle buitenkozijnen van lokalen.
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6.3

Installatietechnische aanpassingen

Om te komen tot een technisch kwaliteitsniveau dat voldoet aan het Frisse Scholen-beleid, worden
onderstaande aanpassingen geadviseerd.
Installatiedeel

Frisse Scholen – B

Voorgestelde aanpassing/maatregel

Hemelwaterafvoeren

>10%

Minimaal 10% van energieconsumptie moet afkomstig zijn van
duurzame bronnen. Het opslaan in een ondergrondse
buffertank en hergebruiken van hemelwater voor het spoelen
van toiletten kan hier aan bijdragen.

Warmte-

>10%

opwekking

Minimaal 10% van energieconsumptie moet afkomstig zijn van
duurzame bronnen. Het plaatsen van een warmtepomp voor de
verwarming van het gebouw kan hier aan bijdragen.

Ventilatie-/

<950 ppm /

Luchtbehandeling met warmteterugwinning (rendement >75%)

luchtbehandeling

>8,5 dm3/s

installeren die is ontworpen met een ventilatiecapaciteit per
persoon van 8,5 dm3/s per lokaal en Co-2 gestuurd.

Elektrotechnische

>10%

installatie

Minimaal 10% van energieopwekking moet worden geleverd
door duurzame bronnen. Het plaatsen van een PV-installatie
van voldoende omvang op het platte dak kan hier aan bijdragen.

Verlichting

<9

In lokalen en personeelsruimten TL5- of LED-verlichting

W/m2

monteren

met

maximaal

vermogen

van

9

W/m2.

Lichtschakeling door bewegingsmelders, beperkt regelbaar en
daglicht-gestuurd.
<4,5 W/m2

In overige ruimten TL5 of LED-verlichting monteren met
maximaal vermogen van 4,5 W/m2. Lichtschakeling door
bewegingsmelders.

Plafondafwerking

<0,6 s

De nagalmtijd in de lokalen verlagen tot 0,6 s door het
aanbrengen

van

een

nieuw,

extra

geluidsabsorberend

systeemplafond en voorzieningen.
Zon-/lichtwering

-

Helderheidswering aanbrengen op alle buitenkozijnen van
lokalen.

6.4

Deelconclusie

Op basis van de hierboven omschreven voorstellen hoe de gewenste technische kwaliteit, Frisse
Scholen Klasse B, gerealiseerd kan worden is geconcludeerd dat er, ten opzichte van de huidige
situatie, sprake zal zijn van totaalsloop c.q. renovatiesloop van de bestaande gebouwen/het bestaande
gebouw tot op het casco (de hoofddraagconstructie), waarna aansluitend het opnieuw opbouwen van
nagenoeg alle bouwkundige en installatietechnische hoofdelementen noodzakelijk is. Daarbij dient in
aanmerking te worden genomen dat, als gevolg de technische beperkingen van de bestaande
gebouwen, zoals de bepekte flexibiliteit van de hoofddraagconstructie, de functionele aanpasbaarheid
aan de huidige én toekomstige behoefte beperkt is.

CONCEPT

21 - 28
F0-22-4/2

7. Investeringskosten
7.1

Uitgangspunt

Om inzicht te verkrijgen in de financiële omvang van de renovatie, en dit mede te kunnen beschouwen
ten opzichte van een nieuwbouwscenario, wordt in dit hoofdstuk een overzicht van de te verwachten
investeringskosten voor renovatie weergegeven zoals deze door ons zijn geraamd. Daarnaast wordt
inzicht gegeven hoe dit zich verhoudt ten opzichte van de te verwachten investeringskosten voor
nieuwbouw.
Voor het financiële toetsingskader is in het kader van dit onderzoek aansluiting gezocht bij het veel
gebruikte uitgangpunt dat de totale investeringskosten voor de renovatie maximaal 80% mogen
bedragen van de totale kosten bij nieuwbouw. Uitgaande van een levensduurverlenging van 40 jaar.

7.2

Financiële analyse

In onderstaande tabellen zijn de investeringskosten van drie scenario’s weergegeven. Dit zijn de
investeringskosten exclusief grondkosten en sloopkosten omdat bij nieuwbouw de te slopen school
terug gaat naar de gemeente en dat deze voor sloop of herbestemming zorg draagt en derhalve dus
buiten het nieuwbouw budget vallen.

Renovatie scenario
Renovatie
Nieuwbouw

Niveau BB 2012
Niveau FS Klasse B
Uitbreiding
Gymzaal

m2
1185
1185
187
455

Bijkomende kosten

€/m2
€ 1.103
€ 500
€ 1.466
€ 1.466
20%

excl. BTW
€ 1.306.463
€ 592.500
€ 274.105
€ 666.939
€ 568.001
€ 3.408.007

incl. BTW
€ 1.580.820
€ 716.925
€ 331.667
€ 806.996
€ 687.281
€ 4.123.689

1827
Nieuwbouw scenario
Nieuwbouw BB 2012 en FS klasse B
Bijkomende kosten

m2
1827

€/m2
€ 1.466
20%

excl. BTW
€ 2.678.017
€ 535.603
€ 3.213.620

incl. BTW
€ 3.240.400
€ 648.080
€ 3.888.480

Alternatief scenario
Renovatie

m2
1185
1185
187
455

€/m2
€ 1.103
€ 300
€ 1.466
€ 1.466
20%

excl. BTW
€ 1.306.463
€ 355.500
€ 274.105
€ 666.939
€ 520.601
€ 3.123.607

incl. BTW
€ 1.580.820
€ 430.155
€ 331.667
€ 806.996
€ 629.927
€ 3.779.565

Nieuwbouw

Niveau BB 2012
Niveau FS Klasse C+
Uitbreiding
Gymzaal

Bijkomende kosten
1827
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7.3

Deelconclusie

Op basis van de benodigde functionele, maar met name technische aanpassingen zijn de te verwachten
investeringskosten in beeld gebracht.
Bovenstaande financiële analyse laat zien dat het renovatiescenario hogere investeringskosten met
zich mee brengt dan het nieuwbouw scenario. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het verhogen
van het dak. Het dak dient verhoogd te worden vanwege de vereiste minimale vrije hoogte bij Frisse
Scholen Klasse B.
Realistischer zou zijn om voor het renovatiescenario aansluiting te zoeken bij de eisen voor Frisse
Scholen klasse C+. Hierbij worden de luchthoeveelheden/CO2 waarden en CO2 meting van Klasse B
aangehouden maar niet het plafond/dak verhoogd. De investeringskosten voor dit scenario bedragen
circa 97% van de investeringskosten voor het nieuwbouwscenario.
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8. Conclusies
In het kader van de huisvesting van het IKC ’t Simmelink in Eibergen is onderzocht of (een deel van) de
bestaande onderwijsgebouwen aan de Ketterinksteeg door middel van renovatie geschikt gemaakt
kunnen worden. Hiervoor is beoordeeld of en hoe de gewenste ruimtelijke, functionele en technische
kwaliteit gerealiseerd kon worden en wat hiervoor de te verwachten investeringskosten zijn. Hieronder
worden per programma de conclusies omschreven, waarna de eindconclusie volgt.

8.1

Ruimtelijk programma

Voor het ruimtelijk programma is als toetsingskader de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
2015 aangevuld met de uitgangspunten voor de kinderopvang aangehouden. Het totaal aan
ruimtebehoefte bedraagt conform deze uitgangpunten 1.827 m2 bvo. Op basis van deze behoefte is de
ruimtelijke analyse uitgevoerd. Op basis van de ruimtebehoefte en ruimtelijke analyse kan
geconcludeerd worden dat het totale programma qua omvang past binnen één van de bestaande
onderwijsgebouwen, mits aangevuld met een uitbreiding van circa 187 m2 bvo. Hiermee sluit men aan
op de normering en is er geen sprake van een over- of ondermaat.

8.2

Functioneel programma

Op basis van de informatie uit het functioneel en ruimtelijk programma van eisen is de functionele
analyse uitgevoerd. Op basis hiervan is geconcludeerd dat de huidige structuur, waaronder onder
andere te verstaan de indelingen van de ruimten, de opzet en omvang van de klaslokalen, de huidige
inflexibele hoofddraagconstructie en daarmee de beperkingen ten aanzien van het te realiseren
gewenste programma zoals de ruimtebehoefte per klaslokaal, teamkamers en leerpleinen slechts ten
dele realiseerbaar is en daarmee niet aansluit op de eisen en wensen zoals omschreven in het
Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen.
Ten aanzien van de gymzaal is geconcludeerd dat deze, ondanks dat deze in een redelijke staat van
onderhoud verkeerd, niet meer voldoet aan de eisen van de KVLO. De afmeting van de gymzaal is met
10x20 meter niet conform de richtlijnen van de KVLO welke adviseert een minimale zaalafmeting van
22x14 meter met een vrije hoogte van 5,5 meter.

8.3

Technisch programma

Op basis van een technische schouw en de technische ambitie zijn voorstellen gedaan voor
maatregelen welke minimaal moeten worden getroffen om de gebouwen te laten voldoen aan het
nieuwbouwniveau uit het Bouwbesluit 2012 en aan het kwaliteitsniveau Frisse Scholen, klasse B.
Teneinde dit kwaliteitsniveau te behalen zal totaalsloop c.q. renovatiesloop van de bestaande
gebouwen/het bestaande gebouw tot op het casco (de hoofddraagconstructie) moeten plaatsvinden,
waarna aansluitend het opnieuw opbouwen van nagenoeg alle bouwkundige en installatietechnische
hoofdelementen noodzakelijk is. Daarbij dient in aanmerking te worden genomen dat, als gevolg van de
technische beperkingen van de bestaande gebouwen, zoals de beperkte flexibiliteit van de
hoofddraagconstructie, de functionele aanpasbaarheid aan de huidige én toekomstige behoefte beperkt
is.
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8.4

Investeringskosten

Voor het financiële toetsingskader is in het kader van dit onderzoek als uitgangspunt genomen dat de
totale investeringskosten voor de renovatie maximaal 80% mogen bedragen van de totale kosten bij
nieuwbouw. Aangezien bij renovatie over het algemeen een groot deel van de bestaande
hoofddraagconstructie gehandhaafd blijft is een investering tot 80% t.o.v. het totaalbudget
gerechtvaardigd. Uitgangspunt hierbij is wel dat er sprake is van een verlengde levensduur van minstens
40 jaar.
Op basis van de benodigde functionele en technische aanpassingen zijn de te verwachten
investeringskosten in beeld gebracht.
Het renovatiescenario brengt hogere investeringskosten met zich mee dan het nieuwbouw scenario. De
investeringskosten voor alternatieve renovatiescenario, op basis van Frisse Scholen klasse C+,
bedragen circa 97% van de investeringskosten voor het nieuwbouwscenario.
Op basis hiervan is geconcludeerd dat renovatie, vanuit financieel perspectief, niet gerechtvaardigd is
en dat nieuwbouw prevaleert.

8.5

Eindconclusie

Op basis van de toetsingskaders kan geconcludeerd worden dat zowel het ruimtelijke en technische
programma realiseerbaar is. Echter, het functionele programma, de primaire behoefte voor het IKC, is
niet ofwel onvoldoende realiseerbaar binnen de inflexibele structuren van de huidige gebouwen.
Daarnaast vraagt renovatie om een te hoge investering, waardoor naast het niet voldoen aan de
functionele aspecten ook vanuit financieel perspectief renovatie niet te rechtvaardigen is en derhalve
prevaleert nieuwbouw boven renovatie.
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Bijlagen
Bijlage 1. Nulmeting
Bijlage 2. Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen, februari 2018
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Bijlage 1. Nulmeting
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Bijlage 2. Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen, februari 2018
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Bijlage 3. Programma van Eisen Frisse Scholen 2015
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Bijlage 4. Investeringskostenoverzichten
○
○

Bijlage 4 IKC Het Simmelink Investeringskostenoverzicht
Bijlage 4a Gymzaal Investeringskostenoverzicht
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Project:
Nummer:
Betreft:
Fase:
Datum:
Gewijz.:

IKC Het Simmelink
2P1708301
Investeringskostenoverzicht
Initiatief
29-8-2019

Omschrijving
A
1
a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

GRONDKOSTEN
Verwervingskosten
Aankoopsom terrein
2.245 m², à
Notariskosten
0%
Kosten voor tussenpersonen:
Makelaarskosten
Taxatiekosten
Bodemonderzoek
€
- per m²
Verschuldigde belastingen i.v.m. verwerven van eigendom:
Overdrachtsrechten
Straat- en rioolbelasting
Onroerendgoed belasting
Polder- en waterschapsheffingen
Kadastrale inschrijvingen, doorhalingen en splitsing:
Kadastrale splitsing kavels
Onteigeningsprocedures
Vergoedingen en schadeloostellingen derden:
Afkoop of vestiging van zakelijke rechten
Afkoop van polderlasten
Vergoeding aan pachters e.d.
(Tijdelijke) exploitatie opbrengsten van het terrein

€

-

€

-

€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€

-

€
€
€
€

€

2 Kosten van infrastructurele voorzieningen
a. Bijdrage aan openbare civiele en cultuurtechnische voorzieningen:
Aanleg wegen en troittoir
0 m², à
1
Aanleg riolering
0m, à
1
Aanleg gas, water, elektra
0m, à
b. Bijdrage aan financiering algemene plankosten gemeente:
Stedenbouwkundig planvorming
Projectleider gemeente
c. Tijdelijke maatregelen tijdens uitvoering infrastructurele voorzieningen

excl. BTW

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

€

3 Kosten bouwrijp maken
a. Kosten van werken binnen het terrein:
Sloopwerk bestaande opstallen
1.150 m² b.v.o., à
Sloopwerk bestaande fundatie / palen trekken
Verwijderen beplanting, begroeiing e.d.
Saneringen van vervuilingen (grond, asbest e.d.)
Grondwerk (ophogingen en afgravingen)
Verleggen en/of verwijderen van kabels en leidingen
Tijdelijke maatregelen en/of voorzieningen t.b.v. de bouw
b. Kosten van werken buiten het terrein:
Ontsluiting van het terrein t.b.v. bouwverkeer
Mogelijkheid aansluiting openbare nutsvoorziening t.b.v. de bouw

€
incl. BTW

-

€

excl. BTW

€

-

€

-

€
€
€
€
€

-

€
€

-

incl. BTW

-

€

excl. BTW

€

BOUWKOSTEN
Schoolgebouw 1332m2
Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen

2
a.
b.
c.

Kinder- / peuteropvang
Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen

3
a.
b.
c.

Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen

4
a.
b.
c.

Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen

2
1.206 m à
2
1.206 m à
2
1.206 m à

€ 1.171,20
€
603,90
€
18,30

€
€
€

-

€

2.162.900

€
€
€

2
0m à
2
0m à
2
0m à

€
€
€

-

€
€
€

297.600

€

€
€
€

-

€
€
€

-

€

-

€

excl. BTW

m2 à
m2 à
m1 à
m2 à

€
€
€
€

50,00
50,00

€
€
€
€

incl. BTW

€

0
0
30
596

360.096
incl. BTW

excl. BTW
2
0m à
2
0m à
2
0m à

2.617.109
incl. BTW

excl. BTW

€

Buitenverlichting
c. Vaste inrichtingen:
Beplanting/groen, ca.

€

194.400
100.200
3.000
€

5 Terrein t.p.v. nieuwbouw
a. Bouwkundige kosten:
Opstallen
Fietsenstalling
Hekwerken en poorten
Bestrating, ca.
b. W- en E-installatiekosten:

incl. BTW

excl. BTW

€ 1.171,20
€
603,90
€
18,30

-

1.412.500
728.300
22.100
€

2
166 m à
2
166 m à
2
166 m à

incl. BTW

excl. BTW
B
1
a.
b.
c.

-

Bouwrijp aangeleverd door GEM

€
Totaal A:

-

1.500
29.800

2
596 m à

€

-

€

-

2
149 m à

€

25,00

€

3.700

incl. BTW

PM

uitgangspunt
verlichting aan
het pand

PM

€

35.000

€

42.350
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Project:
Nummer:
Betreft:
Fase:
Datum:
Gewijz.:

IKC Het Simmelink
2P1708301
Investeringskostenoverzicht
Initiatief
29-8-2019

Omschrijving
excl. BTW

Totaal B:

€

2.495.500
excl. BTW

incl. BTW

€

3.019.555
incl. BTW
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Project:
Nummer:
Betreft:
Fase:
Datum:
Gewijz.:

IKC Het Simmelink
2P1708301
Investeringskostenoverzicht
Initiatief
29-8-2019

Omschrijving
C INRICHTINGSKOSTEN
1 Gebouw(en)
a. Bedrijfsinstallaties:
Robots
balie ontvangstruimte
1 Keuken/pantry incl. voorzieningen en aansluitingen lerarenkamer
Pantryblok / peuteropvang
Telefoon- en databekabeling
Magazijninrichting
b. Losse inrichting:
Stoffering/vloerafwerkingen
Zonwering 75%
Lichtwering
Bewegwijzering intern/extern
c. Bouwkundige en/of installatietechnische werken t.b.v. bedrijfsinstallaties:
Toegangscontrole / zone afsluiting / beveiliging
Onderhoudsinstallatie
Overig

€
€
€
€
€
€

2.500
7.500
-

€
€
€
€

-

€
€
€

-

incl.

incl.
incl.
PM
PM

PM

€
2
a.
b.
c.
d.

Terrein
Speeltoestellen
Losse inrichting
Reclame-aanduidingen
Bouwkundige en/of installatie technische werken t.b.v. bedrijfsinstallaties

noodzaak door
gebruik derden?

10.000

€

excl. BTW

€
€
€
€

-

PM
PM
PM
€

-

€

10.000
excl. BTW

€

excl. BTW

Totaal C:
D

BIJKOMENDE KOSTEN
a Voorbereidings- en begeleidingskosten
Bouwmanagement
Programma van Eisen
Aanbesteding architect, constructeur, E+W-adviseur
Kostenvergoeding architectenselectie
Aanbesteding bouwkundig en installatietechnisch aannemer
Architect
Bestek bouwkundig
Interieurarchitect
Kostenmanagement
Deeltijd bouwtoezicht (B/W/E)
8 uren per week
Directievoering
0 uren per week
Constructeur
2
Grondonderzoek en funderingsadvies
1.500 m à
Adviseur E- en W-installatie (functionele opdracht)
Adviseur bouwfysica & akoestiek
Akoestisch rapport
Adviseur sprinklerinstallatie
Rapport vuurlastberekening en brandcompartimentering
Tuinarchitect
Ecologisch / flora en fauna advies
Archeologisch advies
Asbest onderzoek
Adviseur vastgoedbeheer
Onderhouds- en exploitatieramingen
Opmetingskosten terrein/gebouw
Makelaarscourtage
Interne begeleidingskosten opdrachtgever
GIW
Subsidie advies
Verschotten / bijkomende kosten

€

2,00

€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

100.000
7.500
7.500
6.000
15.000
125.000
5.000
15.000
30.420
25.000
3.000
50.000
5.000
2.500
2.500
2.500
2.000
7.500
-

Aansluitkosten, (basis)aansluitingen:
Gas
Elektra
Water
Riolering
Telefoon/data (analoog/ISDN/ADSL)
CAI

incl. BTW

411.420

€

excl. BTW

1,61% v/d bouwkosten (B)

€

40.165

0,000% v/d bouwkosten (B)
0,00% v/d bouwkosten (B)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.000
-

12.100
incl. BTW

PM

€
b Heffingen
Leges bouwvergunning
Overige leges/heffingen:
Welstand
Art. 19- WRO procedure
Sloopvergunning
Kapvergunning
Beoordeling bodemonderzoek
Precario
Onttrekken en lozen grondwater
In- en uitritten
Gebruiksvergunning

12.100
incl. BTW

497.818
incl. BTW

incl.

€
41.165
over leges word geen BTW geheven
geen gas aansluiting.
risico - opnemen in startnot.
€

25.000

€

25.000

€

30.250
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Project:
Nummer:
Betreft:
Fase:
Datum:
Gewijz.:

IKC Het Simmelink
2P1708301
Investeringskostenoverzicht
Initiatief
29-8-2019

Omschrijving
c Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekering bouwvoorbereiding
Bodemsanering (BOSA) verzekering
Construction All Risk (CAR) verzekering
€
- per € 1.000,- bouwkosten (B)
Opstal- en inboedelverzekering bestaande opstallen

excl. BTW

€
€
€
€

€
d Aanloopkosten
Bestuurskosten
Werving personeel
Vervroegde aanstellingen
Schoonmaken na oplevering

€

€
€
€
€

€

2
- per m b.v.o.

€
€
€
€
€

-

uitgangspunt:
geen tijdelijke
huisvesting
benodigd.

PM
PM
PM

10.000

€

excl. BTW

0 mnd (volledig)
0 mnd (gelijkmatig)
0 mnd (gelijkmatig)

(gelijkmatig)

5,0% €
5,0% €
5,0% €
€
€

€

€

154.115

€

excl. BTW

€

716.500

€

3.222.000
excl. BTW

186.479
incl. BTW

€

excl. BTW

Totale investeringskosten, excl. BTW (A t/m D):

90.508
incl. BTW

154.115
€

Totaal D:

incl. BTW

excl. BTW

€

12.100
incl. BTW

-

€
opnemen bij de risico's in de start notitite
excl. BTW
5,0% €
74.800
€
74.800

ca. 5,0%

incl. BTW

10.000
-

€

f Risico-verrekeningen
Reservering inflatie (A2+A3+B+C+Da t/m Dd)
Nov 2018 - nov 2019
g Onvoorziene uitgaven
Post onvoorzien/afronding

excl. BTW

Tijdelijke huisvesting
Verhuiskosten
Openingskosten
Leegstand
Bedrijfskapitaal, kas
e Financieringskosten
Rente grondkosten (A)
Rente voorbereiding (Da+Db+Dc)
Rente bouwkosten (B)
Bankgarantie
Financieringskosten

incl. BTW

-

866.965
incl. BTW

€

3.898.620
incl. BTW
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Project:
Nummer:
Betreft:
Fase:
Datum:
Gewijz.:

Gymzaal (500m2) Het Simmelink
2P1708301
Investeringskostenoverzicht
Initiatief
29-8-2019

Omschrijving
A
1
a.
b.
c.

d.

e.

f.

g.

GRONDKOSTEN
Verwervingskosten
Aankoopsom terrein
530 m², à
Notariskosten
0%
Kosten voor tussenpersonen:
Makelaarskosten
Taxatiekosten
Bodemonderzoek
€
- per m²
Verschuldigde belastingen i.v.m. verwerven van eigendom:
Overdrachtsrechten
Straat- en rioolbelasting
Onroerendgoed belasting
Polder- en waterschapsheffingen
Kadastrale inschrijvingen, doorhalingen en splitsing:
Kadastrale splitsing kavels
Onteigeningsprocedures
Vergoedingen en schadeloostellingen derden:
Afkoop of vestiging van zakelijke rechten
Afkoop van polderlasten
Vergoeding aan pachters e.d.
(Tijdelijke) exploitatie opbrengsten van het terrein

€

-

€

-

€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€

-

€
€
€
€

€

2 Kosten van infrastructurele voorzieningen
a. Bijdrage aan openbare civiele en cultuurtechnische voorzieningen:
Aanleg wegen en troittoir
0 m², à
1
Aanleg riolering
0m, à
1
Aanleg gas, water, elektra
0m, à
b. Bijdrage aan financiering algemene plankosten gemeente:
Stedenbouwkundig planvorming
Projectleider gemeente
c. Tijdelijke maatregelen tijdens uitvoering infrastructurele voorzieningen

excl. BTW

€
€
€

-

€
€
€

-

€
€
€

€

3 Kosten bouwrijp maken
a. Kosten van werken binnen het terrein:
Sloopwerk bestaande opstallen
1.150 m² b.v.o., à
Sloopwerk bestaande fundatie / palen trekken
Verwijderen beplanting, begroeiing e.d.
Saneringen van vervuilingen (grond, asbest e.d.)
Grondwerk (ophogingen en afgravingen)
Verleggen en/of verwijderen van kabels en leidingen
Tijdelijke maatregelen en/of voorzieningen t.b.v. de bouw
b. Kosten van werken buiten het terrein:
Ontsluiting van het terrein t.b.v. bouwverkeer
Mogelijkheid aansluiting openbare nutsvoorziening t.b.v. de bouw

€
incl. BTW

-

€

excl. BTW

€

-

€

-

€
€
€
€
€

-

€
€

-

incl. BTW

-

€

excl. BTW

€

BOUWKOSTEN
Gymzaal
Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen (sanitair en sportvloer)

2
530 m à
2
530 m à
2
530 m à

€
€
€

945,00
550,00
31,60

€
€
€

-

€

Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen

3
a.
b.
c.

Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen

4
a.
b.
c.

Bouwkundige kosten
Installatiekosten (W en E)
Vaste inrichtingen

809.100

€
€
€

-

€
€
€

2
0m à
2
0m à
2
0m à

€
€
€

-

€
€
€

-

€

€
€
€

-

€
€
€

-

€

-

€

excl. BTW

m2 à
m2 à
m1 à
m2 à

€
€
€
€

-

€
€
€
€

incl. BTW

€

0
0
0
0

incl. BTW

excl. BTW
2
0m à
2
0m à
2
0m à

979.011
incl. BTW

excl. BTW

€

Buitenverlichting
c. Vaste inrichtingen:
Beplanting/groen, ca.

€

€

5 Terrein t.p.v. nieuwbouw
a. Bouwkundige kosten:
Opstallen
Fietsenstalling
Hekwerken en poorten
Bestrating, ca.
b. W- en E-installatiekosten:

incl. BTW

excl. BTW
2
0m à
2
0m à
2
0m à

-

500.900
291.500
16.700
€

2
a.
b.
c.

incl. BTW

excl. BTW
B
1
a.
b.
c.

-

Bouwrijp aangeleverd door GEM

€
Totaal A:

-

-

2
0m à

€

-

€

-

2
0m à

€

-

€

-

incl. BTW

PM
PM

uitgangspunt
verlichting aan
het pand

PM

€

-

€

-
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Project:
Nummer:
Betreft:
Fase:
Datum:
Gewijz.:

Gymzaal (500m2) Het Simmelink
2P1708301
Investeringskostenoverzicht
Initiatief
29-8-2019

Omschrijving
excl. BTW

Totaal B:

€

809.100
excl. BTW

incl. BTW

€

979.011
incl. BTW
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Project:
Nummer:
Betreft:
Fase:
Datum:
Gewijz.:

Gymzaal (500m2) Het Simmelink
2P1708301
Investeringskostenoverzicht
Initiatief
29-8-2019

Omschrijving
C INRICHTINGSKOSTEN
1 Gebouw(en)
a. Bedrijfsinstallaties:
Robots
balie ontvangstruimte
1 Keuken/pantry incl. voorzieningen en aansluitingen lerarenkamer
Pantryblok / peuteropvang
Telefoon- en databekabeling
Magazijninrichting
b. Losse inrichting:
Stoffering/vloerafwerkingen
Zonwering
Lichtwering
Bewegwijzering intern/extern
c. Bouwkundige en/of installatietechnische werken t.b.v. bedrijfsinstallaties:
Toegangscontrole / zone afsluiting / beveiliging
Onderhoudsinstallatie
Overig

€
€
€
€
€
€

-

€
€
€
€

-

€
€
€

-

incl.

PM
PM
noodzaak door
gebruik derden?

PM

€
2
a.
b.
c.
d.

Terrein
Speeltoestellen
Losse inrichting
Reclame-aanduidingen
Bouwkundige en/of installatie technische werken t.b.v. bedrijfsinstallaties

-

€

excl. BTW

€
€
€
€

-

PM
PM
PM
€

-

€

-

€

excl. BTW

Totaal C:

€

BIJKOMENDE KOSTEN
a Voorbereidings- en begeleidingskosten
Bouwmanagement
Programma van Eisen
Aanbesteding architect, constructeur, E+W-adviseur
Aanbesteding bouwkundig en installatietechnisch aannemer
Architect
Kostenvergoeding architectenselectie
Bestek bouwkundig
Interieurarchitect
Kostenmanagement
Deeltijd bouwtoezicht (B/W/E)
4 uren per week
Directievoering
0 uren per week
Constructeur
2
Grondonderzoek en funderingsadvies
530 m à
Adviseur E- en W-installatie (functionele opdracht)
Adviseur bouwfysica & akoestiek
Akoestisch rapport
Adviseur sprinklerinstallatie
Rapport vuurlastberekening en brandcompartimentering
Tuinarchitect
Ecologisch / flora en fauna advies
Archeologisch advies
Asbest onderzoek
Adviseur vastgoedbeheer
Onderhouds- en exploitatieramingen
Opmetingskosten terrein/gebouw
Makelaarscourtage
Interne begeleidingskosten opdrachtgever
GIW
Subsidie advies
Verschotten / bijkomende kosten

€

2,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

30.000
5.000
2.500
5.000
45.000
2.000
2.000
5.000
15.210
10.000
1.060
15.000
2.500
2.000
1.000
1.000
1.000
2.500
-

Aansluitkosten, (basis)aansluitingen:
Gas
Elektra
Water
Riolering
Telefoon/data (analoog/ISDN/ADSL)
CAI

147.770

€

excl. BTW

1,61% v/d bouwkosten (B)

€

13.058

0,000% v/d bouwkosten (B)
0,00% v/d bouwkosten (B)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

500
-

incl. BTW

PM

€
b Heffingen
Leges bouwvergunning
Overige leges/heffingen:
Welstand
Art. 19- WRO procedure
Sloopvergunning
Kapvergunning
Beoordeling bodemonderzoek
Precario
Onttrekken en lozen grondwater
In- en uitritten
Gebruiksvergunning

incl. BTW

excl. BTW
D

incl. BTW

178.802
incl. BTW

incl.

€
13.558 €
16.405
over leges word geen BTW geheven
geen gas aansluiting.
risico - opnemen in startnot.
€

3.500

€

3.500

€

4.235
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Project:
Nummer:
Betreft:
Fase:
Datum:
Gewijz.:

Gymzaal (500m2) Het Simmelink
2P1708301
Investeringskostenoverzicht
Initiatief
29-8-2019

Omschrijving
c Verzekeringen
Aansprakelijkheidsverzekering bouwvoorbereiding
Bodemsanering (BOSA) verzekering
Construction All Risk (CAR) verzekering
€
- per € 1.000,- bouwkosten (B)
Opstal- en inboedelverzekering bestaande opstallen

excl. BTW

€
€
€
€

€
d Aanloopkosten
Bestuurskosten
Werving personeel
Vervroegde aanstellingen
Schoonmaken na oplevering

€

€
€
€
€

g Onvoorziene uitgaven
Post onvoorzien/afronding

€

2
- per m b.v.o.

€
€
€
€
€

-

uitgangspunt:
geen tijdelijke
huisvesting
benodigd.

PM
PM
PM

2.500

€

excl. BTW

0 mnd (volledig)
0 mnd (gelijkmatig)
0 mnd (gelijkmatig)

(gelijkmatig)

5,0% €
5,0% €
5,0% €
€
€

€

€

50.172

€

excl. BTW

€

241.900

€

1.051.000
excl. BTW

60.708
incl. BTW

€

excl. BTW

Totale investeringskosten, excl. BTW (A t/m D):

29.524
incl. BTW

50.172
€

Totaal D:

incl. BTW

excl. BTW

€

3.025
incl. BTW

-

€
opnemen bij de risico's in de start notitite
excl. BTW
5,0% €
24.400
€
24.400

ca. 5,0%

incl. BTW

2.500
-

€

f Risico-verrekeningen
Reservering inflatie (A2+A3+B+C+Da t/m Dd)

excl. BTW

Tijdelijke huisvesting
Verhuiskosten
Openingskosten
Leegstand
Bedrijfskapitaal, kas
e Financieringskosten
Rente grondkosten (A)
Rente voorbereiding (Da+Db+Dc)
Rente bouwkosten (B)
Bankgarantie
Financieringskosten

incl. BTW

-

292.699
incl. BTW

€

1.271.710
incl. BTW
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Bijlage 5. IKC Het Simmelink overall-planning

Startnotitie
37 - 38
F0-22-4/2

Project: Integraal Kindcentrum Het Simmelink
Nummer: 2P1708301

OVERALL-PLANNING

Datum: 26-08-2019
Id
1

Taaknaam

Duur

Einddatum

Voorafgaande kw 4, 2018
kw 1, 2019
kw 2, 2019
kw 3, 2019
kw 4, 2019
kw 1, 2020
kw 2, 2020
kw 3, 2020
kw 4, 2020
kw 1, 2021
kw 2, 2021
kw 3, 2021
kw 4, 2021
taken
november 2018 december 2018 januari 2019 februari 2019
maart 2019
april 2019
mei 2019
juni 2019
juli 2019
augustus 2019 september 2019 oktober 2019 november 2019 december 2019 januari 2020 februari 2020
maart 2020
april 2020
mei 2020
juni 2020
juli 2020
augustus 2020 september 2020 oktober 2020 november 2020 december 2020 januari 2021 februari 2021
maart 2021
april 2021
mei 2021
juni 2021
juli 2021
augustus 2021 september 2021 oktober 2021 november 2021
30 4 9 14192429 4 9 14192429 3 8 13182328 2 7 12172227 4 9 14192429 3 8 13182328 3 8 13182328 2 7 12172227 2 7 12172227 1 6 1116212631 5 1015202530 5 1015202530 4 9 14192429 4 9 14192429 3 8 13182328 2 7 12172227 3 8 13182328 2 7 12172227 2 7 12172227 1 6 11162126 1 6 1116212631 5 1015202530 4 9 14192429 4 9 14192429 3 8 13182328 3 8 13182328 2 7 12172227 1 6 11162126 3 8 13182328 2 7 12172227 2 7 12172227 1 6 11162126 1 6 1116212631 5 1015202530 4 9 14192429 4 9 14192429 3

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

2

<Gemeenteraad>

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

2

3

<College van B&W>

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

3

5-11

4

<RvB>

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

4

5-11

5

<RvC / RvT>

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

5

5-11

6

Stuurgroep

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

6

5-11

7

Projectgroep

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

7

5-11

8

Ontwerpteam

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

8

5-11

9

Uitvoeringsteam

1 dag

maa 5-11-18

maa 5-11-18

9

5-11

maa 5-11-18

10

5-11

10
11
12
13

VERGADERSTRUCTUUR

Begindatum

<…>
PROCEDURES (niet limitatief)
Omgevingsvergunning(en) (WABO)
Reguliere procedure activiteit bouwen

14

Indienen aanvraag

15

Proceduretijd

16
17
18

Afgifte vergunning
Vergunning onherroepelijk
Uitgebreide procedure activiteit <bouwen, strijdig
planologisch gebruik, monument etc.>

1 dag

maa 5-11-18

317 dagen

woe 15-4-20

vri 27-8-21

70 dagen

woe 15-4-20

woe 12-8-20

70 dagen

woe 15-4-20

woe 12-8-20

0 dagen

woe 15-4-20

woe 15-4-20 105

8 wkn

don 16-4-20

woe 10-6-20 14

woe 10-6-20

woe 10-6-20 15

6 wkn

don 11-6-20

woe 12-8-20 16

190 dagen

0 dagen

maa 5-11-18

vri 30-8-19

26 vwkn

vri 26-2-21

23

Omgevingsvergunning brandveilig
(gebruiksvergunning) Aanvragen door gebruiker

24

Bestemmingsplanprocedure (Wro)

345 dagen

maa 5-11-18

vri 24-4-20

65

Niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure
(Aw 2012 - ARW 2012)

91 dagen?

maa 5-11-18

maa 25-3-19

657 dagen?

maa 3-12-18

din 28-9-21

5 dagen

maa 3-12-18

vri 7-12-18

5 dagen

maa 3-12-18

vri 7-12-18

62 dagen

woe 15-5-19

don 29-8-19 81

80
81
82
83

BOUWPROCES
Initiatief / Haalbaarheid
Haalbaarheidstudie - kentallen
Projectdefinitie
Projectdefinitie, PVE (ruimtelijk en functioneel)

58 dagen

din 21-5-19

don 29-8-19

85

besluitvorming gemeente / beschikbaar stellen budget

59 dagen

woe 15-5-19

maa 26-8-19

0 dagen

don 29-8-19

don 29-8-19 84

64 dagen

vri 30-8-19

woe 27-11-19 83
don 17-10-19

87

Fase ontwerpteam
Structuurontwerp

88

Selectie architect - onderhandse aanbesteding

35 dagen

vri 30-8-19

89

Structuurontwerp

20 dagen

vri 18-10-19

90

Elementenraming

5 dagen

vri 15-11-19

don 21-11-19 89

91

Investeringskostenoverzicht

2 dagen

vri 22-11-19

maa 25-11-19 90

92

Fasedocument

2 dagen

din 26-11-19

woe 27-11-19 91

35 dagen

don 28-11-19

woe 29-1-20 87
woe 4-12-19

93

Voorontwerp

94

Programma van Eisen

95

Voorontwerp

96

Elementenraming

97
98

90
91
92

94

20 dagen

don 5-12-19

woe 15-1-20 94

97

Selectie E&W-adviseur

20 dagen

don 5-12-19

woe 15-1-20 94

98

woe 22-1-20 98
woe 29-1-20 99

101

Fase Bouwteam

0 dagen

woe 29-1-20

woe 29-1-20 100
woe 29-4-20 93

60 dagen

don 30-1-20

103

Bodemonderzoek

5 dagen

don 30-1-20

104

Definitief Ontwerp

45 dagen

don 30-1-20

105

Elementenraming

5 dagen

don 9-4-20

woe 15-4-20 104

106

Investeringskostenoverzicht

5 dagen

don 16-4-20

woe 22-4-20 105

107

Fasedocument

5 dagen

don 23-4-20

woe 29-4-20 106

65 dagen

don 30-4-20

woe 19-8-20 102

55 dagen

don 30-4-20

woe 15-7-20 107

Bestek schrijven

8 dagen

maa 6-7-20

woe 15-7-20 109GE

Bestek controleren

4 dagen

vri 10-7-20

woe 15-7-20 109GE

112

Investeringskostenoverzicht

5 dagen

don 16-7-20

5 dagen

don 13-8-20

woe 19-8-20 112

195 dagen

vri 15-11-19

don 24-9-20 89

Aanbestedingsprocedure, selectiefase ronde 1

35 dagen

vri 15-11-19

don 16-1-20 89

116

Aanbestedingsprocedure, inschrijvingsfase ronde 2

40 dagen

vri 17-1-20

don 19-3-20 115

117

opstellen raming DO en TO

90 dagen

vri 20-3-20

don 13-8-20 116

118

uitbrengen offerte Aannemers

15 dagen

don 20-8-20

woe 9-9-20 113

119

Investeringskostenoverzicht

5 dagen

don 10-9-20

woe 16-9-20 118

120

Fasedocument

5 dagen

don 17-9-20

woe 23-9-20 119

121

Bewaken levertijden materialen en uitvoeringswijzen

90 dagen

vri 20-3-20

don 13-8-20 116

124

Werktekeningen

125

Controle werktekeningen

126

Werkvoorbereiding

127

Investeringskostenoverzicht
Fasedocument

1 dag

don 24-9-20

20 dagen?

don 24-9-20

woe 21-10-20 120

15 dagen

29-1

105
106
107

109
110
111
112
113

115
116
117
118
119
120
121
122

don 24-9-20 120;17

24-9

124

don 24-9-20

woe 14-10-20 120

5 dagen

don 15-10-20

woe 21-10-20 124

20 dagen

don 24-9-20

woe 21-10-20

126

5 dagen

don 24-9-20

woe 30-9-20

127

woe 30-9-20

128

5 dagen

Bouwrijp opleveren - door Gemeente
Bouwlocatie voorbereiden

101

woe 12-8-20 111

115

beslismoment opdrachtgever

100

104

Bestektekeningen

Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp

99

woe 8-4-20

111

Fasedocument

96

103

110

Prijs- & Contractvorming

95

woe 5-2-20

109

130

89

Selectie constructeur

don 23-1-20

129

88

woe 22-1-20 95

don 16-1-20

128

29-8

don 16-1-20

5 dagen

123

86

5 dagen

5 dagen

122

84
85

woe 15-1-20 94

Fasedocument

114

82

don 5-12-19

Investeringskostenoverzicht

113

12-8

23

don 28-11-19

Technisch Ontwerp / Bestek

10-6
17

5 dagen

99

108

16

20 dagen

Definitief Ontwerp

15-4

15

don 14-11-19 88

100

102

14

vri 27-8-21 139GE

84

86

5-11

don 24-9-20

1 dag?

don 1-10-20

58 dagen?

maa 13-7-20

don 22-10-20
vri 14-8-20

125

129

don 1-10-20 128

131

131

locatie uithuizen / interne verhuizing

10 dagen

maa 13-7-20

132

sloop gebouw - bouwrijpmaken

20 dagen

don 24-9-20

133

Fase uitvoering

1 dag?

don 1-10-20

134

Uitvoering - Directievoering

207 dagen

don 22-10-20

1 dag

don 22-10-20

don 22-10-20 126

135
136

vri 10-9-21 123GB+20 dagen

Start bouw

136

Onderbouw

65 dagen

vri 23-10-20

don 4-2-21 135

137

Bovenbouw

65 dagen

vri 5-2-21

don 6-5-21 136

138

Afbouw

65 dagen

vri 7-5-21

don 26-8-21 137

139

Oplevering

1 dag

vri 27-8-21

vri 27-8-21 138

140

Investeringskostenoverzicht

5 dagen

maa 30-8-21

vri 3-9-21 139

Fasedocument

142

Gebruik / Exploitatie

133

don 1-10-20 128

135

141

132

don 22-10-20 134EB

5 dagen

maa 6-9-21

vri 10-9-21 140

12 dagen

maa 13-9-21

din 28-9-21 134

137
138
139
140
141

143

143

Schoonmaak

5 dagen

maa 13-9-21

vri 17-9-21 138

144

Verhuizing

5 dagen

maa 20-9-21

vri 24-9-21 143

145

Schoonmaak

1 dag

maa 27-9-21

maa 27-9-21 144

145

146

In gebruikname

1 dag

din 28-9-21

din 28-9-21 145

146

F0-10-1/5

144

Taak

Mijlpaal

Projectsamenvatting

Externe mijlpaal

Inactieve samenvatting

Alleen duur

Splitsing

Samenvatting

Externe taken

Inactieve mijlpaal

Handmatig taak

Handmatige samenvatting
Pagina 1

Handmatige samenvatting

Alleen einddatum

Externe mijlpaal

Kritieke splitsing

Mijlpaal van basislijn

Voortgang

Alleen begindatum

Externe taken

Kritiek

Basislijn

Samenvattingstaak van basislijn

Deadline

28-9

Bijlage 6. IKC Het Simmelink risicoanalyse

Startnotitie
38 - 38
F0-22-4/2

Toelichting & Consequenties

Risico-eigenaar

Gevolg

Kans

G

O&I

T

K

Beschikbaarheid financiering op enig tijdstip

beschikbaarheid budget en eventueel aanvullend buget

GEM

Mogelijk (50%)

x>€500.000

6-9 maanden

15

9

Betaling declaraties niet tijdig
Afwijking aanname afschrijving

betalingsafspraken en indieningswijze helder overeen te komen.
ter beoordeling van Opdr.g.

Opdr.g.
Opdr.g.

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2
0

2
0

Niet/niet tijdig verkrijgen van publiekrechtelijke vergunningen en toestemming

de vergunningaanvraag tijdig indienen

Opdr.g.

Mogelijk (50%)

x<€25.000

0-3 maanden

3

3

Geen/onvoldoende inzicht in alle benodigde vergunningen
Ontbreken overeenstemming met overheid
Geen/onvoldoende inzicht in eisen van de gemeente

vergunningcheck uitvoeren
plannen tijdig voorleggen ter beoordeling
plannen tijdig voorleggen ter beoordeling
uitgangspunt is dat de gehele nieuwbouw binnen het bouwblok in de reeds bestaande
bestemmingsfunctie "maatschappelijk" plaatsvindt en het bestemmingplan niet aangepast
hoeft te worden.
de grond is reeds in eigendom van de Gemeente

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM

Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)

0
0
0

Opdr.g.
Opdr.g.

Klein (30%)
Onwaarschijnlijk (10%)

Betaling declaraties niet tijdig
Afwijking aanname belasting
Afwijking aanname wisselkoersen

betalingsafspraken en indieningswijze helder ovreen te komen.
opdrachtgever is belasting plichtig geen afwijking in belasting % bekend
te hanteren valuta is voor alle betrokkenen in €

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.
Opdr.g.

Geen/geen goede financiële informatievoorziening
Afwijking oppervlakteanalyse
Afwijking leerlingprognose
Geen/onvoldoende inzicht in wettelijke vereisten en wijzigingen hierin

aan het eind van elke fase de Stiko bijwerken
door Opdr.g. zijn de gewenste m2 opgegeven.
door Opdr.g. is het leerlingaantal opgegeven t.b.v. de nieuwbouw.
vergunningsscan uitvoeren, eisen BB, per jan. 2019 BENG
Bouwen binnen het huidige bouwblok in de huidige bestemming maatschappelijk. Kaders
van deze bestemming z.s.m. helder krijgen.

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.
Opdr.g.
SBM
Opdr.g.-SBM

Mogelijk (50%)

Opdr.g.

Klein (30%)

Extra of meer werk bij aansluiting van nieuw of bestaand werk

afhankelijk van de inzet van eigen financiele middelen.
Er zal eerst een gebouw moeten worden gesloopt alvorens er sonderingen uitgevoerd
kunnen worden.

Opdr.g.-SBM

Klein (30%)

x<€25.000

Toepassen nieuwe materialen en methoden
Wijzigingen in aannames bij ontwerp en (constructie-)berekeningen

materialisering op basis van beproefde concepten irt. een beperkte exploitatielast.
constructeur in het begin stadium betrekken bij het plan.

Opdr.g.
Opdr.g.-SBM

Onwaarschijnlijk (10%)
Klein (30%)

x<€25.000

Onvolledigheid of onzorgvuldigheid bij het opstellen van contract-stukken

eenduidige stukken opstellen. Hiervoor de SBM iso formulieren hanteren.

Opdr.g.-SBM

Niet (tijdig) kortsluiten van afspraken met betrokken partijen
Wijzigingen PvE (a.g.v. onduidelijkheden uitgangspunten, wijzigingen definitie)

partijen tijdig bij het project betrekken.
de uitgangspunten door de betrokken partijen op laten geven en de betrokkenen bij het
ontwerpproces actief informeren

Onduidelijkheid omtrent eisen opdrachtgever/beheerder/gemeenten/etc.

de uitgangspunten door de betrokken partijen op laten geven en de betrokkenen bij het
ontwerpproces actief informeren

Gebrek aan benodigde mankracht op enig tijdstip
Ontbreken projectprocedures

tijdig partijen aan het projectteam toevoegen. Uitvoerende partijen zodanig selecteren dat
zij tijdens het definitief ontwerp traject hun expertise in kunnen brengen.
project procedures volgens iso systeem SBM te volgen.

RISICO TOTAAL

Politiek/Bestuurlijk
Financieel/Economisch
Juridisch/Wettelijk
Technisch
Organisatorisch
Geografisch/Ruimtelijk
Maatschappelijk

RISICO TIJD

RISMAN Brillen

RISICO GELD

Project: IKC Het Simmelink
Betreft: Risico analyse
Datum: 07-12-2018
Gewijzigd:

Maatregel

Actiehouder

Budgetten door Gem toe te kennen. Aan
24 het eind van elke fase de Stiko bijwerken. SBM

Opdrachtgever

PROCES

Afwijking t.o.v. afspraken overeenkomst economisch claimrecht

Projectteam

vervangende nieuwbouw binnen het
8 bouwblok positioneren.
0-

SBM - Adviseurs

Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)

0
0
0

0
0
0

Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)

0
0
0
1

0
0
0
1

x<€25.000

0-3 maanden

9

0

0

0-3 maanden

2

2

0-3 maanden

0
2

0
2

0
4 uitvraag constructeur bij start SO.

Onwaarschijnlijk (10%)

0-3 maanden

0

1

Opdr.g.-SBM

Onwaarschijnlijk (10%)

0-3 maanden

0

1

Opdr.g.-SBM-Arch.

Onwaarschijnlijk (10%)

0

0

Opdr.g.-SBM-Arch.

Onwaarschijnlijk (10%)

0

0

1 standaard SBM contracten aanhouden
ruim voor offerte aanvraag de
1 uitvoerende partijen benaderen.
uitgangspunten Opdr.g. helder en
0 belenghebbenden informeren.
eisen PVE door participanten op laten
stellen. Bij wijziging alle
0 belanghebbenden informeren.

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM

Mogelijk (50%)
Onwaarschijnlijk (10%)

3
0

3
0

advies- en uitvoerende partijen
6 vroegtijdig aan project koppelen.
0

lange levertijden door te laat bestellen dan wel schaarste van bouwproducten.

Opdr.g.-SBM

Mogelijk (50%)

Onjuistheid en onvolledigheid van de raming
Ontbreken goede communicatie (intern/extern); communicatieplan

uitgangspunten niet duidelijk of aanvullingen op het plan
projectplan opstellen met duidelijke communicatie- en organisatie structuur.

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM

Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)

Onderduidelijkheid over projectgrenzen
Geen/onvoldoende afstemming tussen de deelprojecten
Geen/onvoldoende rekening houden met projecten in de omgeving

projectgrenzen ruimtelijkeplannen opvragen. Uitgangspunt nieuwbouw in huidig bouwblok. Opdr.g.
er zijn geen deelprojecten
geen projecten bekend.
Opdr.g.

Mogelijk (50%)

x<€25.000

6-9 maanden

betalingsafspraken en indieningswijze in
0 contract opnemen.
00aan het eind van elke fase de Stiko
0 bijwerken
002 vergunningsscan uitvoeren.
vervangende nieuwbouw binnen het
12 bouwblok positioneren.
Opdr.g. zal dit kortsluiten met de Gem.
0 Berkelland
Voorstel sloop zsm om helderheid van de
4 ondergrond te krijgen.

3

Niet tijdig bestellen van materialen

x<€25.000

€25.000<x<€100.000

€25.000<x<€100.000

Onwaarschijnlijk (10%)

0-3 maanden

0-3 maanden

6-9 maanden

6

3

9

0
0

0
0

0
0

6
0
0

9
0
0

15
0
0

uitvoerende partijen na SO-fase
selecteren en bij de DO-fase betrekken
om zodoende materialisering af te
kunnen stemmen op de planning danwel
de levertijden in beeld te krijgen.
Eventueel kan een product met levertijd
problemen een directielevering zijn.
kaders helder krijgen en benodigde
adviseurs tijdig aan het projectteam
toevoegen.
projectplan opstellen
uitgangspunt: het project realiseren
binnen het huidige bouwblok.

gebruikers informeren en noodzakelijke
overlastwerendevoorzieningen in het
bestek opnemen.
veiligheids voorzieningen in de
bestekstukken opnemen.
schadebeperkende maatregen opnemen
in de bestekstukken.
de belanghebbenden tijdig in kennis
stellen van de plannen.

Extra geluiddempende maatregelen tijdens uitvoering

op het terrein is een school in gebruik. Geluidproducerende werkzaamheden buiten
schooltijden. Tussen Opdr.g. en Aann. Overleggen wat acceptabel is.

Opdr.g.-SBM

Onwaarschijnlijk (10%)

x<€25.000

1

0

1

Onvoldoende inschatten van voorzieningen of maatregelen voor wegverkeer en scheepvaart

de veiligheid op het terrein en de aanvoerroutes waarborgen.

Opdr.g.-SBM

Onwaarschijnlijk (10%)

x<€25.000

1

0

1

Schadebeperkende maatregelen

vooraf inventariseren en in de projectdocumenten opnenem

Opdr.g.-SBM

Onwaarschijnlijk (10%)

0

0

0

Vertragende blokkades/acties van omwonenden
Stakingen

vooraf inventariseren en de omwonenden informeren inzake de plannen
gezien de omvang van het project is dit niet te verwachten.

Opdr.g.
-

Klein (30%)

2
0

2
0

4
0

de belanghebbenden tijdig in kennis
4 stellen van de plannen.

x<€25.000

0-3 maanden

de plannen tijdig met belanghebbenden te bespreken.
in de huidige marktsituatie zeker denkbaar. Gezien het project op zijn vroegst in 2020 tot
uitvoer zal komen zijn prijsstijgingen een risico.
gezien de looptijd van het project en inkoop werken in de toekomst zijn prijsstijgingen
mogelijk.

Opdr.g.

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2

2

Opdr.g.

Waarschijnlijk (70%)

€100.000<x<€250.000

0-3 maanden

12

4

Opdr.g.

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2

2

Bezwijken tijdens bouw

dit is niet erg waarschijnlijk gezien de geringe constructieve complexiteit van het project

Opdr.g.-Con.

Onwaarschijnlijk (10%)

0

0

0

Onjuiste inschatting benodigd materiaal

de Aann. Tijdens de DO-fase betrekken.

Opdr.g.-SBM

Klein (30%)

0

2

De Aann. Tijdens de DO-fase betrekken.
Bekendheid met de materialisering is
2 dan geborgd.

Ontbreken goede communicatie met omgeving, voorlichting en inspraakprocedures
Prijstijgingen materiaal hoger dan voorzien
Tariefwijzigingen

F00-00-03/2

6
0

6-9 maanden

NIET KWANTIFICEERBAAR

Mogelijkheid van claims

2
0

x<€25.000

NIET KWANTIFICEERBAAR

Problemen bij aanpassen streekplannen, bestemmingsplannen
Problemen bij onteigeningen

SBM

0
0
0

betalingsafspraken en indieningswijze in
4 contract opnemen.
0
ontwerpplanning opstellen, vergunning
6 tijdig indienen
vergunningcheck OLO doorlopen en
0 overleg met gemeente
0 ontwerp laten toetsen.
0 ontwerp laten toetsen.
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Geen gevolg

0-3 maanden

16 na elke fase de Stiko bijstellen.
betrokken partijen prijs vast tot eind
4 project inkopen.

SBM
SBM
SBM

SBM

SBM

SBM - Adviseurs
Gem Berkelland
Opdr.g. - Gem Berkelland
SBM

SBM
SBM
SBM
SBM - Adviseurs

SBM - Adviseurs

SBM - Adviseurs

SBM - Adviseurs

SBM
SBM
SBM - Adviseurs

SBM - Adviseurs
SBM - Adviseurs
SBM - Adviseurs
Opdr.g.

Opdr.g. - Gem Berkelland
SBM - Opdr.g.
SBM - Opdr.g.

SBM - Adviseurs

Project: IKC Het Simmelink
Betreft: Risico analyse
Datum: 07-12-2018
Gewijzigd:

gewenste wijzigingen in geld en tijd te kwantificeren.
de Aann. Tijdens de DO-fase betrekken.
materialisering o.b.v. beproefde concepten irt. een beperkte exploitatielast.

Ontwerpwijzigingen tijdens uitvoering
Verkeerde inschatting van technieken, bouwmethoden of faseringen
Toepassen nieuwe materialen en methoden

OBJECT

Projectteam

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM

Waarschijnlijk (70%)
Onwaarschijnlijk (10%)
Onwaarschijnlijk (10%)

x<€25.000

0-3 maanden

4
0
0

4
0
0

Ontbreken kwaliteitsplan

uitgangspunt voor het project is om beproefde bouwmethoden toe te passen. Het
beeldkwaliteitsplan zal door opgegeven moeten worden.

Opdr.g.-SBM

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2

2

Archeologische vondsten
Aanwezigheid kabels en leidingen
Aanwezigheid obstakels
Bijzondere klimatologische omstandigheden
Meer of zwaardere verontreiniging van de locatie

een archeologisch onderzoek uit laten voeren
een klikmelding doen. Kabels die niet in openbareruimten liggen opsporen.
gezien het huidige gebruik van het terrein is dit niet waarschijnlijk
niet waarschijnlijk
niet waarschijnlijk

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-Aann.
-

Klein (30%)
Onwaarschijnlijk (10%)

x<€25.000

0-3 maanden

2
0
0
0
0

2
0
0
0
0

Opdr.g.-SBM
-

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2
0

2
0

Opdr.g. - SBM
-

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2
0

2
0

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2

2

Opdr.g.-SBM

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2

2

Opdr.g.-SBM

Klein (30%)

x<€25.000

0-3 maanden

2

2

Tegenvallende kwaliteit van de bodem
Niet of onvoldoende inschatten van compenserende- en milieumaatregelen

sonderingen om huidige opstallen en na sloop fase 1 uitvoeren.
niet waarschijnlijk
niet waarschijnlijk, onderbouwen door ecoloog

Onvoldoende meenemen van faunamaatregelen
Kosten in verband met grondwaterbeschermingsgebieden

niet waarschijnlijk

de locatie kent beperkingen aangezen de school operationeel blijft. Toegangen tot het
terrein is enkel mogelijk via de Kruiskamplaan. Bouwverkeer en school bezoekers scheiden.
Belangen van de bewoners dienen hierin ook meegenomen te worden.
Opdr.g.-SBM

Bereikbaarheid bouwlocatie

een verkeerscirculatieplan opstellen
Extra noodzakelijke hulpwerken en voorzieningen voor verkeer en veiligheid
Treffen van voorzieningen of maatregelen voor wegverkeer en scheepvaart

Opdrachtnemer

een verkeerscirculatieplan opstellen
voor zovermogelijk wordt hiermee rekening houden in de selectie procedure
Aann. Vroegtijdig betrekken voor een goede project bekendheid.
Aann. Vroegtijdig betrekken voor een goede project bekendheid.

Faillissement
Fouten aannemer m.b.t. regelgeving voorbereiding
Fouten aannemer m.b.t. regelgeving uitvoering
Tegenvallende prestaties aannemer/ontwerper
Verkeerde inschatting van technieken, bouwmethoden of faseringen

Schade ten gevolge van werkzaamheden aan eigendommen van derden

hiervoor een afdoende verzekering af te sluiten door Aann.

Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM
Opdr.g.-SBM
-

Opdr.g.-SBM

Mogelijk (50%)
Klein (30%)
Klein (30%)

Onwaarschijnlijk (10%)

€25.000<x<€100.000
x<€25.000
x<€25.000

x<€25.000

3-6 maanden
0-3 maanden
0-3 maanden

0-3 maanden

6
2
2
0
0

1

6
2
2
0
0

1

consequentie in geld en tijd aan Opdr.g.
8 kenbaar maken voor uitvoering
0
0
De aArch. de geldende eisen in kaart
laten brengen. Uitganspunt is een
4 functioneel en doelmatig gebouw.
archeologisch onderzoek uit laten
4 voeren.
0
0
0
0
evt. oude gegevens opvragen en
4 sonderen om bestaande opstallen.
0
onderbouwing door ecoloog laten
4 opstellen.
0
Bereikbaarheid van de locatie met
gemeente en bewoners bespreken.
Stromen bouwverkeer en
4 schoolbezoekers scheiden.
toevoer naar de bouwplaats door een
woonwijk, hiervoor een
4 verkeerscirculatie plan opstellen.
voorzieningen in de bestekstukken opte
4 nemen.
financiele situatie Aann. Bij selectie
12 opvragen.
4 Aann. Betrekken in DO-fase
4 Aann. Betrekken in DO-fase
0
0
Verzekering eigendom van derden door
Aannemer af te laten sluiten als
onderdeel van de CAR-verzekering. CAR
2 opnemen in de bestekstukken

Dit model voor risicoanalyse beoogt risico’s te herkennen en inzichtelijk te maken die mogelijk de voortgang en/of het resultaat van een bouwproces beïnvloeden, zodat de verschillende betrokken partijen op de juiste wijze en in de juiste volgorde om kunnen gaan met deze risico’s. Het model dient per bouwfase ingevuld te worden door de projectleider, en vormt een
onderdeel van de startnotitie en de fasedocumenten. In de eerste kolommen worden verschillende risico’s onderscheiden die voor kunnen komen tijdens een bouwproces. De genoemde risico’s zijn gebaseerd op en gestructureerd conform ‘de 7 brillen van Risman’. In het model is een splitsing gemaakt tussen risico’s die mogelijk voorkomen in het bouwproces en risico’s die
mogelijk voorkomen in het te bouwen object. Daarnaast is een splitsing gemaakt tussen risico’s die ontstaan bij opdrachtgever, projectteam en opdrachtnemer.

Kans
Gevolg

0-1%

Bij het invullen van het model dienen alle risico's langsgelopen te worden, om per risico vast te stellen of deze al dan niet van toepassing is op het betreffende bouwproject. Wanneer een risico van toepassing is op het betreffende project dienen alle kolommen achter dit risico ingevuld te worden. Onderstaand wordt per kolom aangegeven op welke wijze deze ingevuld dient te
worden.

Zeer Klein
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Toelichting en consequenties
Een omschrijving van de manier
waarop dit ‘Risman-risico’ specifiek
een risico voor het betreffende
bouwproces is, en van de mogelijke
consequenties van het risico voor de
verschillende aspecten van het
bouwproces.

Risico-eigenaar
Beschrijf voor welke
partij(en) het risico
een (mogelijk)
probleem vormt.

Kans
Hier dient geselecteerd te worden wat de
geschatte kans is dat het risico zich voordoet,
waarbij de volgende keuzemogelijkheden
worden gegeven:
- Onwaarschijnlijk - Waarschijnlijk
- Klein
- Zekerheid
- Mogelijk

Gevolg
Geld
Hier dient geselecteerd te worden wat het gevolg is voor het
beheersaspect ‘Geld’ wanneer het risico zich voordoet, voor alle risico’s
waarvan de kans dat deze zich voordoet in wordt geschat op 10% of groter.
De keuzemogelijkheden zijn hierbij:
- Geen gevolg
- €100.000,- < X < €250.000,- X < €25.000,- €250.000,- < X < €500.000,- €25.000,- < X < €100.000,- X > €500.000,-

Tijd
Hier dient geselecteerd te worden wat het gevolg is voor het beheersaspect
‘Tijd’ wanneer het risico zich voordoet, voor alle risico’s waarvan de kans
dat deze zich voordoet in wordt geschat op 10% of groter. De
keuzemogelijkheden zijn hierbij:
- Geen gevolg
- 6-9 maanden
- 0-3 maanden
- 9-12 maanden
- 3-6 maanden
- >12 maanden

Organisatie + Informatie en Kwaliteit
De gevolgen van een risico zijn niet
kwantificeerbaar voor de beheersaspecten
‘Kwaliteit’ en ‘Organisatie & Informatie’. De
gevolgen van een risico voor deze
beheersaspecten dienen duidelijk omschreven te
worden in de kolom ‘Toelichting en
consequenties’.

Maatregel
Hier dient ingevuld te
worden welke maatregel
genomen kan worden om de
kans dat het risico zich
voordoet te verkleinen, of
om de eventuele gevolgen
van het risico te beperken.

Actiehouder
Hier dient ingevuld
te worden welke
persoon of partij
verantwoordelijk is
voor de te nemen
maatregel.

Door de kolommen in te vullen zoals hierboven wordt beschreven, wordt in de kolommen ‘Risico Geld’ en ‘Risico Tijd’ op basis van de gegevens onder ‘Kans’, ‘Gevolg-Geld’ en ‘Gevolg-Tijd’ een risicoscore berekend conform NARIS-systematiek. In de tabel rechts wordt weergegeven hoe de score in deze systematiek tot stand komt. In de kolom ‘Risico Totaal’ worden beide scores
opgeteld tot een totaalscore. De gevolgen van het risico voor de aspecten ‘Kwaliteit’ en ‘Organisatie & Informatie’ zijn niet kwantificeerbaar en kunnen dus ook niet verwerkt worden conform NARIS-systematiek. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat gevolgen voor deze aspecten beschreven worden in de kolom ‘Toelichting & Consequenties’.
Wanneer uit één van de risicoscores of uit een kwalitatieve beoordeling van de niet kwantificeerbare aspecten blijkt dat er een mogelijk risico ontstaat, dient er een maatregel geschreven te worden die beoogt de kans dat het risico zicht voordoet te verkleinen dan wel de gevolgen van het risico te beperken. Aan een maatregel dient altijd een actiehouder toegevoegd te worden.

Klein

Serieus

Groot

Zeer Groot

F00-00-03/2
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1 Bijlage 6 - Persbericht krediet nieuwbouw IKC Het Simmelink Eibergen

Persbericht
6 november 2019

RK-onderwijs op 1 locatie aan Ketteringsteeg 2c

College vraagt gemeenteraad krediet van circa
€ 6,2 miljoen voor nieuwbouw IKC Het Simmelink
in Eibergen
De Delta scholengroep heeft namens de Stichting Integraal Kind centrum (IKC) Het
Simmelink een huisvestingsaanvraag ingediend voor nieuwbouw van een IKC aan
de Ketterinksteeg 2c en 2d in Eibergen. Met de aanvraag speelt de stichting in op
de demografische ontwikkelingen en wil daarmee het RK-onderwijs in Eibergen
toekomstbestendig maken met een doorgaande ontwikkellijn (opvang) voor 2- tot
12-jarigen in Eibergen.
Onderwijsvisie
De aanvraag sluit aan op de vastgestelde onderwijsvisie voor de ontwikkeling van drie
brede onderwijsvoorzieningen met een eigen identiteit met een evenwichtige spreiding in
de kern Eibergen. Daarmee wordt voldaan aan de door de gemeenteraad gewenste
diversiteit en keuzemogelijkheid van het onderwijs in Berkelland. De beoogde locatie
voor nieuwbouw is Ketterinksteeg 2c en 2d.
Een energie neutraal IKC
Stichting IKC Het Simmelink en de gemeente hebben de ambitie een energie neutraal
IKC te realiseren. Om dit mogelijk te maken stelt het college voor een extra investering te
doen om een Energie Neutraal Gebouw (ENG) te bouwen in plaats van een Bijna
Energie Neutrale Gebouw (BENG).
Sloop schoolgebouwen en verouderde gymzaal en herinrichting omgeving
De nieuwbouw leidt tot de keuze voor een gefaseerde sloop van de bestaande
leegstaande schoollocaties en de verouderde gymzaal. Het opnieuw ontwerpen en
inrichten van de openbare ruimte en de vrijkomende locaties wil het college in
samenspraak met de buurt doen. Daarvoor zal ook een subsidie in het kader van
Steengoed Benutten worden aangevraagd bij de provincie Gelderland.
Kredietaanvraag € 6,2 miljoen
Het krediet is bedoeld voor de sloop van de drie scholen en de gymzaal, de bouw van de
nieuwe onderwijsvoorziening, kinderopvang, gymzaal en de herinrichting van de
omgeving.
Noot voor de redactie:
Nadere informatie bij: Communicatie gemeente Berkelland, T: 0545-250 587

1 Bijlage 7 - Intentieverklaring Het Simmelink - Humanitas
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Te nemen besluit:
Vaststellen Economische Agenda 2020-2024
Waarom dit voorstel en wat is het effect
In het collegeprogramma 2018-2022 ‘Samen investeren in Berkelland’ wordt ingezet op
werken en ondernemen in een sterke regio. Om dit te bereiken is de geactualiseerde
Economische Agenda 2020-2024 tot stand gekomen in samenwerking met Platform
Berkelland, Industriële Kring Berkelland (IKB) en ondernemers.
De Economische Agenda 2020-2024 is een actualisatie van de vorige Economische
Agenda 2016-2020. Met deze actualisatie houden we rekening met opgedane kennis en
kunde van de afgelopen jaren en anticiperen we op de ontwikkelingen die in de toekomst
nog plaats gaan vinden. Met de Economische Agenda wordt gezamenlijk (ondernemers
en gemeente) ingezet op een sterkere lokale/regionale economie.
Argumentatie:
1. De geactualiseerde Economische Agenda 2020-2024 speelt in op de huidige
economische ontwikkelingen. Deze economische ontwikkelingen zijn steeds meer
een gezamenlijke opgave van ondernemers, onderwijs, (maatschappelijke)
organisaties en overheid. Innovaties en nieuwe bedrijvigheid realiseren we samen. In
voorliggende Economische Agenda hebben we samen met onze partners focus
aangebracht in de economische ontwikkelingen in Berkelland.
2. Deze Economische Agenda geeft weer hoe we samen verder gaan werken aan een
economisch vitaal, toekomstbestendig en duurzaam Berkelland. Dit sluit aan bij het
collegeprogramma ‘Samen investeren in Berkelland’ 2018-2022. In het
collegeprogramma is nadrukkelijk de economische ontwikkeling van de gemeente
opgenomen.
3. De Economische Agenda draagt bij aan de ontwikkeling van een economisch sterke
regio. De focus ligt op het beter benutten van ontwikkelkansen en de economische
potentie van de Achterhoek. Belangrijke regionale thema’s, zoals de maakindustrie,
winkelcentra (retail) en verduurzaming komen terug in de Economische Agenda.
4. De Economische Agenda is richtinggevend en stimulerend voor economische
ontwikkeling. Economische ontwikkeling is bepalend voor de welvaart van inwoners
van een regio en de gemeenten die daar deel van uitmaken. De groei van
werkgelegenheid is daarvan vaak een gevolg. Hierdoor ontstaan ook kansen voor
inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. In de Economische Agenda is dit dan
ook een speerpunt.

______________________________________________________________________
In te vullen door Griffie:
Commissievergadering
Afhandelingsvoorstel voor raad:
0 hamerstuk
0 bespreekstuk
0 anders, nl

Raadsvergadering
0 zonder hoofdelijke stemming
0 met algemene stemmen
0
stemmen voor,
stemmen tegen
0 aangenomen
0 verworpen
0

Kanttekeningen en risico’s
Het is niet waarschijnlijk dat de Economische Agenda 2020-2024 risico’s met zich
meebrengt.
Financiën
Het reguliere budget dat beschikbaar is voor economische zaken is toereikend.
Initiatief, participatie en rol gemeente
De Economische Agenda 2020-2024 is tot stand gekomen in samenwerking met Platform
Berkelland, IKB en ondernemers. Via een gezamenlijk georganiseerde markt, op 9 mei
2019, hebben ondernemers en raadsleden input kunnen leveren voor de Economische
Agenda. Op basis van deze input heeft Platform Berkelland samen met de gemeente
Berkelland een conceptversie geschreven. Deze conceptversie is vervolgens weer
gedeeld met de voorzitters van de verschillende ondernemersverenigingen (centra en
bedrijventerreinen) en zijn de laatste opmerkingen verwerkt in de definitieve versie zoals
die nu voorligt.
Samen hebben we richting gegeven aan de doelstellingen en acties in de Economische
Agenda. Waar in de Economische Agenda 2016-2020 de gemeente Berkelland
hoofdzakelijk nog in de lead zat is de geactualiseerde versie een coproductie van
Platform Berkelland en de gemeente.
Planning en evaluatie
De doorlooptijd van deze Economische Agenda is 2020 tot 2024.

Burgemeester en wethouders van Berkelland,
de secretaris,
de burgemeester,

M.N.J. Broers.

drs. J.H.A. van Oostrum.
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Raadsvergadering

:

10 december 2019

De raad van de gemeente Berkelland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 november 2019;
besluit:
vast te stellen de Economische Agenda 2020-2024.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van
10 december 2019
de griffier,

de voorzitter,
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Toelichting raadsvoorstel
Onderwerp

: Economische Agenda 2020-2024

N.v.t.
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1 Bijlage 1 - Economische Agenda 2020-2024

Economische
Agenda
2020-2024
Samengesteld door gemeente Berkelland, Platform
Berkelland, Industriële Kring Berkelland en de
ondernemersverenigingen
“We creëren kansen en een uitdagend ondernemersklimaat ”
- Wethouder Economie Gerjan Teselink -

Voorwoord
De afgelopen jaren zijn er veel nieuwe ontwikkelingen geweest die een sterke
invloed hebben op de economische positie van Berkelland en haar regio. Te
denken valt aan de veranderde bevolkingssamenstelling, de economische
verduurzaming en de ontwikkelingen in de verhouding overheid-inwoners.
Als antwoord op deze ontwikkelingen zijn eerder een voortgangsrapportage en
vooruitblik economie 2012-2013 ontstaan en is de Economische Agenda 20162020 opgesteld. De visie 2030 van de Regio Achterhoek, het collegeprogramma,
Platform Berkelland en Team Economische Zaken (EZ) zijn de aanleiding geweest
om een economische agenda voor Berkelland op te stellen. Deze economische
agenda geeft weer hoe we samen gaan werken aan een economisch vitaal,
toekomstbestendig en duurzaam Berkelland. Hieruit vloeien een aantal acties en
projecten voort die bijdragen aan het versterken van de economische structuur.
Hierbij is de ambitie:
Het verbeteren van het aantrekkelijke economisch klimaat in Berkelland.
Aan de hand van de economische situatieschets wordt de doelstelling nader
uitgewerkt in een vijftal thema’s die het speelveld van de economische agenda
bepalen:
• Kwetsbare groepen kunnen meedoen
• Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed
• Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden
• Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht
• Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, wordt verder verbeterd

van de inwoners. Werk biedt mensen de kans tot ontwikkeling, bevordert de
integratie, biedt sociale contacten en structuur, betrekt de inwoners bij de
samenleving en is de beste garantie tegen armoede en sociale uitsluiting.
Participatie, zelfontplooiing en inkomen staan in nauwe relatie tot gezondheid en
welzijn.
Verbondenheid is hierbij het sleutelbegrip. We willen in verbinding blijven met de
samenleving. Inspelen op de behoeftes die er zijn bij inwoners, ondernemers en
andere betrokken partijen is hierbij van cruciaal belang. Initiatieven worden
toegejuicht en er wordt ruimte en vertrouwen geboden. Er zal nog actiever
worden deelgenomen aan de samenleving om samen ambities en doelen te
behalen. Als verbinder, ondersteuner, partner of aanjager van vernieuwingen.
Meer kerngericht werken, meer naar buiten en zorgen voor meer echt contact is
waar we voor staan. Wij kiezen er dan ook voor om te investeren in de goede
relaties die er al zijn en het verbeteren van deze relaties waar dat mogelijk is.
Partijen bij elkaar brengen, bestaande en beginnende ondernemers kansen
bieden, inwoners een platform bieden voor eigen initiatief en vice versa. Alleen
samen kunnen we onze economische ambities waar maken.

Op basis van deze 5 doelstellingen wordt de economische agenda voor 20202024 ingevuld.
De hoofdambitie van de economische agenda is aan te geven welk economisch
beleid een bijdrage kan leveren aan de werkgelegenheid, welvaart en het welzijn

1

We hebben de volgende ambitie geformuleerd: Het verbeteren van het aantrekkelijke economisch klimaat in Berkelland. Om dit te bereiken bevat deze agenda vijf
doelstellingen, die hieronder worden benoemd. Deze doelstellingen kunnen worden opgedeeld in een aantal subdoelstellingen. Per subdoelstelling worden de
bijbehorende acties aangegeven die bij moeten dragen aan het doel van de subdoelstelling en daarmee ook aan de hoofddoelstelling.

Doelstellingen

Kwetsbare groepen
kunnen meedoen

Aansluiting onderwijs
op de arbeidsmarkt is
goed

Goede samenwerking
tussen Organisaties,
Ondernemers en
Overheden

Subdoelstellingen
- Iedereen doet mee, betaald en onbetaald
- Stijgend percentage van betreffende groepen (weer)
werkzaam op de reguliere arbeidsmarkt

- Leven lang leren is standaard geworden

- Jonge mensen vinden (lokaal, regionaal) een baan
- Belangstelling technische beroepen neemt toe
- Flexibel onderwijs

- In Berkelland blijft het goed ondernemen
- Goed lokaal netwerk rond onderwijs, ondernemers en arbeidsmarkt
- Grensoverschrijdende arbeidsmarkt in beeld en vergroot
- Grensoverschrijdende samenwerking is in beeld en vergroot
- Structurele (interne) communicatie

Acties
* Vergroting van mogelijkheden voor kwetsbare
groepen op de arbeidsmarkt
* Het koppelen van werkgevers aan werkzoekenden
(werkgeversbenadering)

* Anticiperen op toekomstige situatie(s)
* Verbinding Onderwijs-Arbeidsmarkt intensiveren
* Technische beroepen promoten
* Hybride leren stimuleren

* Omzetten pilot naar definitief ondernemersfonds
* Innovatieve ontwikkeling van de maakindustrie
stimuleren
* Onderzoeken van mogelijkheden subsidiefondsen
* Doorontwikkeling op gebied van duurzame
economie
* Stimuleren initiatieven op het gebied van de
betekeniseconomie
* Behoud en doorontwikkeling van bestaande
bedrijven
* Netwerken onderhouden/ontwikkelen
* Een goed ondernemersklimaat creëren
* Voorzieningen gevarieerd en attractief houden
* Grensoverschrijdende projecten opstarten
* Samenwerking met Duitsland intensiveren
* Structurele (interne) communicatie voortzetten
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* Samenwerking met Duitsland
* Structurele interne communicatie vanuit team EZ

Bedrijventerreinen en
winkelgebieden
hebben
aantrekkingskracht

- Bestaande lokale bedrijventerreinen en winkelgebieden zijn gevuld
- Regionaal Programma Werklocaties is doorontwikkeld
- Regionaal bedrijventerrein de Laarberg is gefaseerd gerealiseerd
- Lokale winkelgebieden zijn compact en aantrekkelijk

Bereikbaarheid, fysiek
en digitaal, wordt
verder verbeterd

- Breedband kernen, buitengebied en bedrijventerreinen gerealiseerd
- Goede wegverbinding tussen Laarberg en A1 in voorbereiding
- Bedrijventerreinen en winkelgebieden zijn goed ontsloten

Projecten

* Versterken van industrieterreinen
* Parkmanagement en Keurmerk Veilig Ondernemen
voortzetten
* Duurzame bedrijvigheid stimuleren
* Opwekken van duurzame energie stimuleren
* Uitnodigingsplanologie faciliteren
* Het Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
monitoren
* Investeren in bedrijventerrein de Laarberg
* Keurmerk Veilig Ondernemen centra (KVO)
voortzetten
* Een frictieleegstand van 4-6% in de kernen
* Kernen versterken

* Ontwikkelingen m.b.t. data-uitwisseling blijven
volgen
* Ontsluiting Laarberg
* Bereikbaarheid winkelgebieden en
bedrijventerreinen

- Arbeidsmarkt & Onderwijs
- Smart Industry
- Pilot Circulaire Economie bedrijven en toekomstbestendige bedrijventerreinen
- Duurzame energie
- Online bedrijvenvestigingskaart
- Detailhandel in de kernen
- Aanpak Leegstand
- Initiatieven uit de samenleving
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Inhoudsopgave
Voorwoord
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3.
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Doelstelling 1: Kwetsbare groepen kunnen
Meedoen
Doelstelling 2: Aansluiting onderwijs op de
arbeidsmarkt is goed
Doelstelling 3: Goede samenwerking tussen
Organisaties, Ondernemers en Overheden
Doelstelling 4: Bedrijventerreinen en
winkelgebieden hebben aantrekkingskracht
Doelstelling 5: Bereikbaarheid, fysiek en digitaal,
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1. Inleiding
Gemeente Berkelland is in beweging. Dit komt door (nieuwe) maatschappelijke
veranderingen zoals demografische ontwikkelingen (bevolkingsdaling, vergrijzing,
het wegtrekken van jongeren), een veranderende vraag in werkgelegenheid maar
zeker ook door algemene landelijke economische en maatschappelijke
ontwikkelingen (hoogconjuctuur/transitie). De gemeente wil zich dan ook samen
met inwoners, ondernemers en organisaties intensief inzetten voor het behoud
van de leefbaarheid en vitaliteit van Berkelland.
De afgelopen jaren is Berkelland al hard bezig geweest met de vernieuwing,
versterking en stimulering van de ontwikkeling van het gebied. De aanleg van
glasvezel is gerealiseerd in de kernen, bedrijventerreinen en het buitengebied. In
de centra van Neede, Eibergen en Borculo wordt momenteel hard gewerkt aan
revitaliseringen van die centra. De nieuwe N18 is inmiddels gereed. Verder vormt
met name de werkgelegenheid nog steeds een van de belangrijkste aspecten in
het economisch beleid. Om de veranderingen het hoofd te bieden, en om te
komen tot een duurzame transitie, wordt momenteel door vele partijen
gezamenlijk nagedacht over ideeën voor de toekomst. Er wordt samengewerkt
aan de vitaliteit en leefbaarheid van het gebied. Hiervoor hebben uiteenlopende
partijen, zoals Overheden, Ondernemers, maatschappelijke Organisaties en
Onderwijs elkaar gevonden. Bovengenoemde zaken worden besproken op
regionaal niveau aan de zogenaamde thematafels van de Regio Achterhoek. Deze
samenwerking wordt verder aangepakt en gestimuleerd zodat er samenhang
ontstaat in de uit te voeren projecten die bijdragen aan een economisch
aantrekkelijke regio en gemeente met een vitale en gezonde leefomgeving. Het
opstellen van deze economische agenda past in de hiervoor beschreven
ontwikkelingen.
Met de economische agenda worden de ambities 2020- 2024 van de gemeente
Berkelland in kaart gebracht, die een koers en richting bepalen voor het
versterken van het economisch klimaat in Berkelland. Deze economische agenda

is een samenstel van doelstellingen en bijbehorende actiepunten, die staan voor
de economische ambitie tot 2024. Dit is een agenda die perspectief biedt voor de
toekomst van gemeente Berkelland. De verbinding met de samenleving staat
centraal. Maatschappelijke verantwoordelijkheid door particulier initiatief wordt
opgepakt, waarbij de gemeente een meer faciliterende en ondersteunende rol
inneemt.
Er wordt samen met alle betrokken partijen verantwoording genomen voor de
opgaven waar Berkelland voor staat: behoud voor leefbaarheid van kernen,
rekening houdend met de afname en veranderende samenstelling van de
bevolking.

1.1

Samenhang met ander/vorig beleid

Het collegeprogramma 2018-2022, de Uitvoeringsagenda 2030 van de regio
Achterhoek en de input van Platform Berkelland en ondernemers vormen de
aanleiding voor deze economische agenda. Deze agenda is samengesteld aan de
hand van deze stukken en er wordt voortgeborduurd op de resultaten die in de
afgelopen jaren zijn behaald. Voorbeelden zijn: de revitalisatie van
bedrijventerreinen, het Parkmanagement en Keurmerk Veilig Ondernemen, de
realisatie van Regionaal bedrijventerrein de Laarberg, de vaststelling van een
nieuw Regionaal Programma Werklocaties, de aanleg van glasvezel, de
centrumplannen en de oprichting/doorontwikkeling van Platform Berkelland.
Hiermee worden keuzes gemaakt op basis van de ontwikkelingen die nu spelen,
waarbij de gemeente samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke
organisaties en andere betrokken partijen de uitwerking van deze keuzes oppakt.
Uiteraard is de Economische Agenda een niet op zichzelf staand document. Er
wordt samengewerkt met andere domeinen zoals de Vrijetijdseconomie
(toerisme en recreatie) landbouw en duurzaamheid (Energieneutraal 2030).
Binnen het beleidsterrein vrijetijdseconomie is in de periode 2016-2019 de
Vrijetijdsagenda uitgevoerd. De Vrijetijdsagenda is een regionale agenda voor de
Achterhoek en wordt op dit moment geactualiseerd. Het bestaande beleid voor
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recreatie en toerisme in Berkelland is beschreven in de beleidsnotitie Beleef het
in Berkelland (2008). De komende periode worden nieuwe uitgangspunten
geformuleerd (in een uitgangspuntennotitie).

1.2

Team Economische Zaken

Team Economische Zaken (EZ) komt veel buiten en legt verbindingen met
ondernemers. Daarnaast is dit team het aanspreekpunt voor ondernemers die
een vraag hebben aan de gemeente. Deze vragen zijn zeer uiteenlopend en
kunnen ook betrekking hebben op zaken die in relatie staan met Platform
Berkelland.
Het kernteam EZ bestaat uit 3 medewerkers (Harm ten Hoopen, Wouter
Verdaasdonk en Sabine Tankink) die zich bezig houden met de volgende
hoofdtaken/werkstromen:
•
•
•
•

1.3

Deze vijf doelstellingen worden uitgewerkt in hoofdstuk drie. In dit hoofdstuk
wordt de doelstelling beschreven en wat de verschillende subdoelstellingen zijn.
Vervolgens wordt per subdoelstelling een aantal actiepunten genoemd. Deze
actiepunten bepalen de economische agenda. Indien relevant wordt ingegaan op
de lopende projecten
In hoofdstuk twee wordt eerst kort geschetst wat de economische situatie is op
dit moment. De laatste paragraaf gaat over de samenwerking tussen de drie O’s
(Ondernemers, Overheid en (maatschappelijke) Organisaties). Een belangrijk
onderdeel in deze paragraaf is Platform Berkelland, dat dient als overkoepelend
orgaan. In hoofdstuk drie worden de doelstellingen, subdoelstellingen en acties
besproken en toegelicht. Het laatste hoofdstuk (vier) is gewijd aan zowel de
interne als de externe communicatie.

de ondersteuning van de wethouder economische zaken
het Platform Berkelland
de bedrijfscontacten
projecten die passen binnen de ambities 2020-2024

Opbouw Agenda en leeswijzer

Deze agenda is geschreven voor de periode tot 2024. Er is één gezamenlijke
ambitie, die wordt gerealiseerd door te werken aan vijf met elkaar
samenhangende doelstellingen / thema’s:
1. Kwetsbare groepen kunnen meedoen
2. Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt is goed
3. Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden
4. Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht
5. Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, wordt verder verbeterd
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2. Economische analyse

•

Berkelland beschikt over een interessant palet aan maakbedrijven 1 en die
zullen in de toekomst nog belangrijker worden voor de bedrijvigheid in
gemeente Berkelland. Deze bedrijven spelen een belangrijke rol met het oog
op de ontwikkelingen binnen de Smart Industry.

•

Kansen op werk nemen toe wanneer (eventuele) grensbarrières met
Duitsland weg worden genomen. Wanneer deze barrières worden geslecht
opent zich een grote banenmarkt. Uitwisseling van arbeidskrachten biedt
grote mogelijkheden voor groepen die nu nog buiten het arbeidsproces
staan.

In deze economische analyse zijn zowel de sterke punten en kansen als de
zwaktes en bedreigingen van de gemeente Berkelland kort samengevat. De
uitgebreide cijfers kunt u vinden in bijlage I.

2.1

Situatieschets

Sterke punten en kansen in de gemeente Berkelland zijn :
•

De groot- en detailhandel sector biedt de meeste werkgelegenheid, gevolgd
door de industriële sector en de gezondheids- welzijnszorg.

•

De sector landbouw, bosbouw en visserij heeft de meeste vestigingen,
gevolgd door de groot- en detailhandel en advies en onderzoek.

Zwaktes en bedreigingen in de gemeente Berkelland zijn:
•

De vestiging van bedrijven in Berkelland is in 2018 verder toegenomen (3,6%)
t.o.v. het jaar ervoor, dat biedt perspectief voor de toekomst. Met name in
de sectoren vervoer en opslag en overige dienstverlening is een grote stijging
te zien.

De verwachting is dat er in Berkelland in 2040 nog ongeveer 38.500 inwoners
zijn. Dat is een daling van 5000 inwoners ten opzichte van 2020.

•

De demografische druk (aantal ‘niet actieven’ t.o.v. de beroepsbevolking) in
Berkelland neemt toe. Zowel ontgroening als vergrijzing zorgen ervoor dat
deze druk toeneemt.

•

Het aantal faillissementen in Berkelland is sinds 2016 sterk gedaald. Deze
trend is ook regionaal en landelijk waarneembaar.

•

•

Het werkeloosheidspercentage in Berkelland (3.1%) ligt onder het landelijk
gemiddelde (3.8%).

Vanaf 2010 is er een daling te zien in de groei van het aantal banen in
Berkelland. In 2017 is er een lichte groei maar in 2018 heeft er weer een
daling plaats gevonden. Regionaal gezien is in 2018 het aantal banen
gestegen.

•

Met een oppervlakte van 26.043 ha, waarvan 83,4 % agrarisch landschap, is
Berkelland één van de tien grootste plattelandsgemeenten in Nederland.

•

De toekomst van de agrarische sector is erg bepalend voor het toekomstige
ruimtegebruik van gemeente Berkelland. Berkelland kent vele agrarische
bedrijven en die spelen een belangrijke economische rol. Steeds meer

•

1

geheel van de economische activiteiten waarbij grootschalig en machinaal
materialen tot nieuwe producten worden verwerkt (Algemeen Nederlands
Woordenboek, 2016)
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boeren houden het voor gezien en hebben geen kandidaat om het agrarisch
bedrijf over te nemen.
•

Het versterken van de kernen (aanpak winkelleegstand) vormt een serieus
aandachtspunt voor het economisch beleid. Berkelland telt vier kernen, tot
circa 15.000 inwoners. Op dit moment is bijna 12% (gemiddelde) het aandeel
leegstaand oppervlak van de totale voorraad winkelvloeroppervlak in de vier
kernen. Door de verwachte demografische ontwikkelingen en het nieuwe
winkelen (internet) bestaat de kans dat de leegstand verder toeneemt.

•

Het eerste Energie Uitvoeringsprogramma (EUP 1) had als doelstelling om
per 1 januari 2019 een derde van de energieambitie te hebben bereikt.
Hoewel er nog geen cijfers over 2018 bekend zijn moeten we constateren
dat dit doel nog niet is bereikt.

2.2

Landelijke trends

De ontwikkelingen in de gemeente Berkelland staan niet los van landelijke
ontwikkelingen op het gebied van economie. Er is een aantal maatschappelijke
trends die bijdragen aan de economische situatie in Berkelland.
Ontgroening en vergrijzing
Het aandeel jongeren binnen de beroepsbevolking neemt af en het aandeel
ouderen neemt toe. Mensen worden steeds ouder en hebben steeds vaker en
langer zorg nodig. Deze demografische ontwikkelingen oefenen een belangrijke
invloed uit op de economie.

Samenwerking en innovatie
Samenwerking (gemeenten, bedrijven, inwoners) wordt steeds belangrijker.
Economie gaat verder dan gemeente grenzen, daarom is samenwerking, op
bepaalde onderdelen, van cruciaal belang. Innovatie is nodig voor een sterke
economie. In het verleden is veel maakindustrie verhuisd naar lagelonenlanden.
Omdat de lonen en transportkosten steeds verder stijgen is er weer een
verplaatsing van deze industrie naar het westen. De Achterhoek en daarmee ook
de gemeente Berkelland beschikt over een interessant palet aan maakbedrijven
die in kunnen spelen op deze ontwikkeling. Dit biedt tevens kans voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt
Het opleiden, aantrekken en vasthouden van talentvolle mensen zal in de
toekomst steeds belangrijker worden. Bedrijven zijn op zoek naar mensen met
specifieke kennis zoals kennis van de maakindustrie. Omdat er sprake is van een
krimpende beroepsbevolking is het belangrijk om mensen goed op te leiden in de
sectoren waar vraag is naar kennis en kunde.
Duurzame energie
Grondstoffen en energiebronnen worden steeds schaarser. Duurzame energie
moet er in de toekomst voor gaan zorgen dat we kunnen blijven voorzien in
energie. Kennis en innovatie spelen hierin een belangrijke rol. Nederland kan dan
haar positie in de wereldeconomie verstevigen en een bijdrage leveren aan
wereldwijde vraagstukken. Circulaire economie en Biobased economy zijn
belangrijke pijlers voor de toekomst.
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2.3 Samenwerking tussen de 3 O’s
Samenwerking tussen Overheid, Ondernemers en (maatschappelijke) Organisaties (3 O’s) is van groot belang. Platform Berkelland is het overkoepelend orgaan waarin een
aantal organisaties samenkomen zodat de krachten gebundeld kunnen worden. Platform Berkelland werkt samen met de gemeente Berkelland (in werkgroepen en d.m.v.
maandelijks bestuurlijk overleg met de voorzitter van het Platform), IKB, Onderwijs, Landbouworganisatie LTO en (maatschappelijke) Organisaties. De verschillende
ondernemersverenigingen, zowel centra als bedrijventerreinen, vormen samen het Platform met als doel dat bepaalde zaken/projecten collectief/kern overstijgend
opgepakt
worden.
De Industriële Kring Berkelland (IKB) is de afgelopen jaren altijd een partner geweest van het Platform, maar is wel een aparte juridische entiteit. De reden hiervoor is dat
de IKB specifiek gericht is op de bedrijventerreinen. In Achterhoek verband is de IKB dan ook aangesloten bij de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA).
De afgelopen maanden zijn er gesprekken geweest met de voorzitter van het Platform en het bestuur van het IKB, om te onderzoeken of een (juridische) samenvoeging van
de twee entiteiten een mogelijkheid is. Dit met het oog op de overlappende activiteiten, maar zeker ook voor een krachtiger en eenduidiger ondernemerscollectief. De
komende maanden zal dit verder uit worden gewerkt. Hieronder een overzicht hoe de ‘nieuwe entiteit’ eruit zou kunnen zien.
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2.3.1 Platform Berkelland
Omdat bovenstaande samenvoeging (nog) niet is doorgevoerd wordt hieronder
de huidige structuur van Platform Berkelland besproken.
Platform Berkelland is een samenwerkingsverband van de Industriële Kring
Berkelland (IKB) en de Ondernemersverenigingen Berkelland. Belangrijke
gesprekspartner zijn: Onderwijs Berkelland, de Land en Tuinbouw- Organisatie
Berkelland (LTO) en de Gemeente Berkelland. Platform Berkelland heeft de
ambitie om Berkelland tot de meest ondernemende gemeente te maken van de
Achterhoek.
Ondernemers, de industriële kring en de gemeente hadden de behoefte om een
situatie te creëren, waarin samen verantwoordelijkheid genomen zou worden
voor problemen en tegelijkertijd gekeken zou worden naar mogelijke
oplossingen. Dat betekent dat men niet voor eigen belang opkomt, maar voor
een gezamenlijk belang. Via het platform kan kennis en kunde worden
verbonden, een startpunt van “nieuw besturen en ondernemen”. Doordat de
betreffende partijen zich gecommitteerd hebben aan het Platform Berkelland
wordt een gezamenlijke verantwoordelijkheid uitgesproken en kan er gericht
gewerkt worden aan lokale en regionale vraagstukken en de positie daarin.

•

Regio en Euregio

Uitdagingen Platform Berkelland:
• Financiële onderbouwing Platform Berkelland / Ondernemersfonds;
• Professionaliseringsslag doorvoeren;
• Werkgroepen doorontwikkelen
• Bestuurlijke aanvulling / herverkiezing;
• Agenda 2020– 2024 Platform Berkelland doorvoeren
Agenda 2020-2024 Platform Berkelland
Om de doelstellingen van de gemeente Berkelland en Platform Berkelland zo
goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten streven we naar gezamenlijke
doelstellingen voor de jaren 2020-2024.
Platform Berkelland heeft aan aantal punten geformuleerd waaraan de
Economische Agenda moet voldoen:
• Het belang van ondernemend Berkelland staat voorop
• Het accent ligt op het doen van concrete projecten
• De aandacht is gericht op dat waar energie/toekomst en meerwaarde in zit
• Het is een niet-vrijblijvende vorm van samenwerking, binnen en tussen de
hoofdopgaven

Actiepunten Platform Berkelland:
•
Jaarplan en meerjarenplan opstellen. Wat gaan we doen en wat willen we
bereiken;
•
Concreet invullen van de activiteiten, werkzaamheden en kerntaken;
•
Verder kijken dan een politieke termijn van vier jaar;
•
Gemeente en bedrijfsleven zijn ambassadeurs voor Berkelland;
De vier kerntaken/projectgroepen van het Platform Berkelland zijn:
• IKB en Bedrijven parken
• Centrum, Evenementen, Toerisme
• Werkgelegenheid, school en bedrijf
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Om duidelijk te krijgen wat de doelstellingen zijn, is er een markt georganiseerd
waarbij aan ondernemers is gevraagd wat belangrijke doelstellingen zijn voor de
jaren 2020-2024. Ook het Platform, de Industriële Kring Berkelland (IKB) en de
gemeente Berkelland hebben hun doelstellingen kenbaar gemaakt.

•
•

Gemeenschappelijke doelstellingen:
• Goede opleidingsmogelijkheden zodat jonge mensen in de regio kunnen
blijven wonen en werken. Het bedrijfsleven zou hier een belangrijke rol in
kunnen spelen. De samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven
intensiveren.
• Pilot (Borculo) Circulaire Economie bedrijven en toekomstbestendige
bedrijvenparken 2020 en uitrol naar overige drie parken na 2020.
• Door middel van doe-scans bedrijven bewust maken van de mogelijkheden in
duurzame maatregelen (pilot Ruurlo doorzetten naar andere
bedrijventerreinen in Berkelland).
• Attractieve centra waar gezelligheid en beleving belangrijke pijlers zijn.
• Vergroening (hittestress, klimaatadaptatie) van Berkelland levert een
kwalitatieve impuls op.
• Een goede bereikbaarheid/ontsluiting van zowel de centra als de
industrieterreinen. Dit geldt ook voor de Laarberg.
• Een goede samenwerking tussen ondernemers (industrie en detailhandel),
overheden (gemeente/provincie) en
maatschappelijke organisaties
(verenigingen enz.).
• Kennis en innovatie zijn noodzakelijk om in te kunnen spelen op
mondiale/nationale/regionale veranderingen. Samenwerkingsverbanden
met de Han en de Universiteit Twente (UT) moeten daarom worden
voortgezet
en
eventueel
uitgebreid
worden
met
andere
scholen/universiteiten.
• Fysieke bereikbaarheid is belangrijk voor de economische mogelijkheden van
Berkelland. In dit kader is het van belang om economische kansen in relatie

tot bereikbaarheid in beeld te hebben. Een onderzoek kan eventuele kansen
in beeld brengen.
Lobbyen voor het doortrekken van de vierbaans N18 tussen Haaksbergen en
Varsseveld.
Niet alleen fysieke bereikbaarheid is ontzettend belangrijk maar ook de
digitale bereikbaarheid staat hoog op de agenda. De aanleg van glasvezel is
inmiddels gereed maar ontwikkelingen gaan snel. Het is zaak om deze
ontwikkelingen te blijven volgen.

Bovenstaande ambities zijn een samenvatting van alle partijen. De ambities die
specifiek zijn voor een kern worden hier verder buiten beschouwing gelaten.

2.3.2 Overheden, Ondernemers en (maatschappelijke) organisaties
Bedrijven en startende (jonge) ondernemers in Berkelland zijn belangrijke
partijen voor economische groei. Startende ondernemingen brengen innovatie
en dynamiek in de lokale economie.
Het is de kunst om verbinding te leggen tussen jonge ondernemers, bestaande
ondernemers en initiatieven in het gebied. Ook op regionaal (Achterhoek) en
Euregionaal (Twente) niveau. Voor bestaande bedrijven liggen er veel kansen op
het gebied van innovatie en duurzame ontwikkeling. Vooral de maakindustrie
biedt nog meer perspectief voor de toekomst.
Het onderwijs is belangrijk zodat de werknemers voor de beschikbare banen
worden opgeleid. De connectie tussen onderwijs en de arbeidsmarkt biedt nog
veel kansen voor verbetering en stimulering van werkgelegenheid in de
gemeente. Platform Berkelland en belangenorganisaties zijn essentieel in het
creëren van draagvlak en het samenbrengen van alle betrokken partijen.
Hierdoor kan er samengewerkt worden aan een leefbare en vitale gemeente.
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Daarnaast vormen overheden als de Provincie Gelderland, de regio en
buurtgemeenten een belangrijke rol in het creëren van samenwerking en
samenhang in de uit te voeren projecten die zich richten op de versterking van de
leefbaarheid en vitaliteit van het gebied
Ruimtelijk gezien vormt de agrarische sector een van de belangrijkste partijen
voor het landelijk gebied. De melk- en rundveehouderij heeft het grootste deel
van de oppervlakte cultuurgrond in gebruik. Ook particulieren hebben een
belangrijk deel van het landelijk gebied in eigendom. Bovendien is Berkelland
een echt wandel- en fietsgebied en dat biedt veel mogelijkheden op het gebied
van toerisme en recreatie. Deze sector vertoont de afgelopen jaren een stijgende
lijn in het aantal bedrijven en de werkgelegenheid. Zie ook de Vrijetijdsagenda
Achterhoek.
Voor landschap en natuur spelen de landgoederen, natuurbeschermingsorganisaties en particulieren een belangrijke rol. Deze leveren relatief weinig
inkomsten en werkgelegenheid, maar zijn wel de dragers van het decor voor
recreatie/toerisme en prettig wonen.
Maatschappelijke organisaties (MO’s) hebben goede kennis van wat er speelt in
de samenleving en vormen daarmee een onmisbare partij in het economisch
aantrekkelijker maken van het gebied. MO’s hebben connecties in de
samenleving op verschillende niveaus. Samen met MO’s kan er ingespeeld
worden op de behoeftes en vragen die spelen in de samenleving. Zo kan er
draagvlak gecreëerd worden voor innovatieve initiatieven die de leefbaarheid en
vitaliteit van de omgeving bevorderen. Daarbij moet er gebruik gemaakt worden
van de kracht in de samenleving. Eigen plannen uit de gemeente meer ruimte
geven is waar de focus op komt te liggen.
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3. Invullen ambities
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In bovenstaand schema zijn in één oogopslag de ambitie, de vijf
hoofddoelstellingen en de onderliggende subdoelstellingen zichtbaar. Door de
gemeente Berkelland is de volgende ambitie geformuleerd: Het verbeteren van
het aantrekkelijke economisch klimaat in Berkelland. Om dit te bereiken bevat
deze agenda vijf doelstellingen, die in dit hoofdstuk centraal staan. Deze
doelstellingen kunnen worden opgedeeld in een aantal subdoelstellingen. Per
subdoelstelling worden de bijbehorende acties beschreven die bij moeten
dragen aan het doel van de subdoelstelling en daarmee ook aan de
hoofddoelstelling. Tot slot is een aantal projecten geformuleerd die bijdragen aan
de economie en de bedrijvigheid in Berkelland. Deze projecten vloeien voort uit
onze ambities 2020-2024 en uit de (sub)doelstellingen.

Doelstellingen:
1

WAT

1. Kwetsbare groepen kunnen
meedoen

Werk zorgt voor inkomen en economische onafhankelijkheid. Werk geeft
daarnaast zin en betekenis aan ons leven. Onder andere door de sociale
contacten, zinvolle tijdsbesteding en ontplooiingskansen. Omgekeerd is het voor
bedrijven van groot belang om te kunnen beschikken over goed opgeleid en
gemotiveerd personeel.
Ook zijn er inwoners die door allerlei oorzaken kwetsbaar zijn en zodanig
afhankelijk dat men (nog) niet mee kan doen in de samenleving. We zien het als
onze taak om deze inwoners zichtbaar te maken en te ondersteunen bij
ontwikkeling van hun deelname in de samenleving.

Kwetsbare groepen kunnen meedoen

1
2
3

Aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt is goed

1.

Iedereen doet mee, betaald en onbetaald

Goede samenwerking tussen Organisaties, Ondernemers en Overheden

4

Bedrijventerreinen en winkelgebieden hebben aantrekkingskracht

5

Bereikbaarheid, fysiek en digitaal, is sterk verbeterd

2. Stijgend percentage van betreffende groepen (weer) werkzaam op
de arbeidsmarkt
arbeidsmarkt

HOE
Omdat bovenstaande subdoelstellingen op elkaar aansluiten worden deze niet
apart behandeld.
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1&2. Vergroting van mogelijkheden voor kwetsbare groepen op
de arbeidsmarkt
In 2018 is het gehele klantenbestand van de SDOA ingedeeld in de categorieën
werk, perspectief of meedoen, met als doel passende ondersteuning in te zetten
om uitstroom richting werk, re-integratie of sociale activering te realiseren. De
inwoners die in de categorie werk zijn ingedeeld, kunnen per direct regulier werk
aanvaarden. De inwoners die onder perspectief vallen hebben een voortraject
nodig om regulier werk te kunnen aanvaarden. Voor de inwoners die zijn
ingedeeld in de categorie meedoen is regulier werk momenteel niet mogelijk en
wordt er gezocht naar een passende daginvulling in samenspraak met de
inwoner. Bij de begeleiding van de categorie meedoen, wordt
actief
samengewerkt met het VMK-team Berkelland.
Er wordt intensief samengewerkt met Werkbaan Oost (WBO), waarbij onder
andere de infrastructuur van WBO optimaal benut wordt voor het vaststellen en
ontwikkelen van arbeidsvaardigheden- en capaciteiten, en werkaanvaarding.

actief aan de slag om invulling te geven aan de opgelegde taakstelling. Aan
geïndiceerde inwoners wordt, binnen de taakstelling, een dienstverband Nieuw
Beschut Werk aangeboden. De SDOA zorgt via een detachering voor een
passende werkplek bij een inlener, bij grote voorkeur in een zo regulier mogelijke
lokale werksetting.
Op dit moment zijn de SDOA gemeenten bezig aan de toekomstige inrichting van
een doorgaande lijn aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Doel hierbij is dat er
binnen de kaders van de wet, efficiënt uitvoering wordt gegeven alle vormen van
betaalde gesubsidieerde arbeid zoals Wsw en Beschut Werken en onbetaalde
activiteiten op de werkervaringsplekken. Hierbij dient sprake te zijn van een
doorgaande lijn met arbeidsmatige dagbesteding, lokale inloopvoorzieningen en
waar mogelijk richting uitstroom naar betaald werk met of zonder
loonkostensubsidie. Er wordt hierbij samengewerkt met de andere twee SDOA
gemeenten Oost Gelre en Winterswijk omdat we geloven dat een gezamenlijke
invulling van het Beschut werk de kwetsbaarheid tegengaat; efficiënter is en de
kwaliteit bevordert. Uitgangspunt hierbij is dat er binnen de samenwerking
tussen de gemeenten volop ruimte is voor lokale initiatieven.

Personen die aangewezen zijn op gesubsidieerde arbeid in een beschermde
werkomgeving behoren tot de doelgroep Beschut werken. Het belangrijkste
kenmerk is dat het hier gaat om inwoners met een grote
ondersteuningsbehoefte. Deze inwoners hebben uitsluitend in een beschutte
omgeving,
onder
aangepaste
omstandigheden,
mogelijkheden
tot
arbeidsparticipatie. Indien mogelijk worden inwoners geplaatst bij reguliere
werkgevers, vanuit de visie dat inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt
zich maximaal moeten kunnen ontwikkelen, zodat ze hun arbeidsvaardigheden
zoveel mogelijk kunnen ontwikkelen.

De gemeente rekent het tot haar taak dat deze kwetsbare inwoners zichtbaar
worden en worden ondersteund bij de ontwikkeling van hun deelname in de
samenleving. Maatwerk in de eigen leefomgeving is daarbij het uitgangspunt.
Ook gaat de gemeente Berkelland nog meer mogelijkheden creëren voor
stageplekken aan verschillende doelgroepen.

Op grond van artikel 10b van de Participatiewet zijn gemeenten verplicht via een
taakstelling vanuit de Rijksoverheid om dienstverbanden Nieuw Beschut Werk
aan te bieden aan geïndiceerde inwoners die onder aangepaste omstandigheden
werkzaamheden kunnen verrichten. De SDOA is namens de drie gemeenten

De werkgeversbenadering wordt gecoördineerd vormgegeven. In afstemming
met de andere deelnemende organisaties wordt zowel de inwoner als de
werkgever steeds meer centraal gesteld. Vanaf 2016 wordt de samenwerking
regionaal vormgegeven en ontwikkelt het Werkgevers Servicepunt Achterhoek

1&2. Het koppelen van werkgevers aan werkzoekenden
(werkgeversbenadering)
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zich steeds verder door. Het WSPA wil een strategische partner zijn voor
werkgevers en hen bijstaan bij arbeidsmarktvraagstukken, zodat toegewerkt kan
worden naar een optimale benutting van het arbeidspotentieel. Onder andere
wordt dit bereikt door een duidelijk aanbod van advies en diensten, een actieve
samenwerking
met
(werkgevers)-netwerken,
professionalisering
van
medewerkers en een marketingcommunicatie.
De gemeente Berkelland, het WSPA en de ondernemers werken intensief samen.
Het WSPA en de gemeenten zijn zichtbaar aanwezig bij werkgevers en de lijnen
zijn kort. Het WSPA werkt uniform, vraaggericht en ook aanbodgericht. De
problematiek van de doelgroep neemt toe en dit betekent dat vaker gezocht
moet worden naar een geschikte werkplek en werkgever. Het enkel aanbieden
van vacatures is hierbij niet voldoende.
De focus op werk wordt voor de doelgroep van de SDOA-gemeenten vergroot
door middel van indeling in de acht meest kansrijke uitstroomprofielen. De
dienstverlening en de inzet van instrumentarium wordt hier vervolgens op
afgestemd.

- Proefplaatsing
- Werkervaringsplaats
- No-risk polis
- LIV Lage inkomensvoordeel (Stimuleringsregeling voor minimaal het
minimumloon)
- LKV Loonkostenvoordeel (Landelijke regeling voor ouderen en
arbeidsbeperkten)

Ook richt het WSPA zich op jobcreation/functiedesign ( het anders inrichten van
bedrijfsprocessen en het afsplitsen van taken. Deze taken kunnen worden
samengevoegd tot een of meerdere functies die geschikt zijn voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt). De accountmanagers van het WSPA zijn
gecertificeerd jobcreator en bevoegd om een gekwalificeerd rapport uit te
brengen. De regie van uitvoering van het rapport ligt ook bij het WSPA, dus
werving en selectie, inzetten van instrumenten en jobcoaching.

Het WSPA staat opgesteld voor de brede doelgroep van SDOA en UWV.
Onderstaande doelgroepen worden bediend:
- Participatiewet
- Participatiewet Doelgroepregister2
- Sociale Werkvoorziening.
- Werkloosheidswet
- Wajong
- WIA
Er zijn verschillende instrumenten die ingezet kunnen worden om een
dienstverband bij een werkgever te realiseren:
2

Het doelgroepregister is een landelijk register, waarin alle mensen staan die vallen
onder de banenafspraak. UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het
doelgroepregister kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een
arbeidsbeperking.
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Specifieke doelgroepen
Het Regionale Meld- en Coördinatiefunctie vroegtijdig schoolverlaten (RMC) en
Jouw Unit, de afdeling binnen de SDOA die zich op jongeren tot 27 jaar richt,
werken samen om kwetsbare jongeren die niet op school zitten, niet werken en
geen uitkering ontvangen in beeld te krijgen. Tevens wordt er passende
ondersteuning ingezet met het doel om thuiszittende jongeren te herleiden naar
school,
werk
of
een
ander
passend
(ontwikkel)traject.
Er is een intensieve samenwerking tussen de leerling, SDOA en leraren van de
VSO-PRO. Hierbij wordt er tijdig aangesloten bij de casus van de jongeren, om zo
passende ondersteuning in te zetten naar het traject van werk en/of scholing.
Statushouders worden toegeleid om deel te nemen aan het inburgeringstraject.
De vervolgtraining wordt verzorgd door Interbeek om zo de re-integratie en
(arbeids) participatie te verbeteren. Daarnaast streeft de klantmanager ernaar
om de statushouder een duaal traject aan te bieden. Hierbij valt te denken aan
een taalstage, werkervaringsplaats, proefplaatsing of een deeltijd baan naast de
inburgering.
Over het algemeen is er een ontwikkeling zichtbaar dat de doelgroep die begeleid
moet worden steeds complexer is, vanwege diverse factoren; leeftijd, fysiekeen/of psychische gezondheid, culturele achtergrond etc. Dit vergt maatwerk. In
bijgevoegde afbeelding wordt een voorspelling van de landelijke ontwikkeling
weergegeven.

‘Als je werk hebt, is het een stuk
gemakkelijker om mee te doen in de
samenleving’
Gerjan Teselink - wethouder economische zaken
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2. Aansluiting onderwijs en
arbeidsmarkt is goed

Samenwerking en overleg zorgt voor een betere aansluiting van het onderwijs op
de sterk in verandering zijnde (lokale, regionale) arbeidsmarkt. Doel is een betere
doorstroming naar het bedrijfsleven en behoud van jongeren in de regio.

1.

Leven lang leren is standaard geworden

2.

Jonge mensen vinden (lokaal, regionaal) een baan

3. Belangstelling technische beroepen neemt toe

4. Flexibel onderwijs

HOE
1.

Anticiperen op toekomstige situatie(s)

Het is taak om te anticiperen op de toekomstige situatie in de snel veranderende
wereld en een arbeidsmarkt die sterk in beweging is. Als gevolg van
technologische, economische en sociaal-culturele ontwikkelingen verandert de
vraag naar arbeid voortdurend. In Berkelland biedt de smart industry veel
kansen. Regionale scholen (o.a. Graafschap college) hebben al een leerweg
ontwikkeld die zich specialiseert in smart industry omdat het om specifieke
kennis gaat. De aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven vraagt om
intensieve samenwerking. Hybride leren, flexibel onderwijs en meer praktijkleren

dragen hieraan bij. Mensen die bij een maakbedrijf werken zullen zich aan
moeten passen (leren en kennis op doen) aan de nieuwe technische
ontwikkelingen die bij de maakindustrie hun intrede doen.
2.

Verbinding Onderwijs-Arbeidsmarkt intensiveren

Tegen de achtergrond van de daling van het aantal leerlingen met 30% in
Berkelland is goede samenwerking tussen alle onderwijsinstellingen en tussen
alle onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven noodzakelijk. Doel is het creëren
van een regionaal netwerk om een goede verbinding te krijgen tussen het
Onderwijs en de Arbeidsmarkt. Belangrijk is dat jonge mensen op worden geleid
(in samenwerking met het bedrijfsleven) in vakgebieden waar daadwerkelijk werk
in te vinden is.
De focus komt hierbij te liggen op:
a. Samenwerking tussen opleidingsinstituten, werkgevers, sociale dienst,
jeugdhulpverlening en arbeidsbemiddeling wordt versterkt en aangepakt. Per
jaar moet er een aantal contactmomenten zijn met onderwijsinstellingen. MKB
en onderwijsinstellingen moeten bij elkaar gebracht worden en er is structurele
samenwerking. Het platform Onderwijs Arbeidsmarkt Achterhoek (POA) is
opgegaan in de thematafel Onderwijs & Arbeidsmarkt van de Achterhoek Board.
In Berkelland wordt invulling gegeven aan de aan de thematafel besproken zaken
zoals: kennismaken van jeugd met techniek en zorg, voldoende geschikte stage
en praktijkleerplekken, een leven lang leren en grensoverschrijdende arbeid.
Daarnaast is er aandacht voor inclusief werkgeven en werknemen en het borgen
van de formele basis van het Werkbedrijf.
b. Het faciliteren en stimuleren van arbeidsmarktbijeenkomsten om een bijdrage
te leveren aan de netwerkvorming op lokaal niveau rondom het thema onderwijs
en arbeidsmarktbeleid. Gezamenlijk met SDOA, Kamer van Koophandel (KvK),
Regionale Organisatie Zelfstandigen (ROZ), Bedrijfsleven en gemeente
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Berkelland. Doel is om minimaal 1 keer per jaar een bijeenkomst te laten
plaatsvinden in Berkelland.
c. De kansen op werk vergroten door de samenwerking met Duitsland te
verbeteren en grensbarrières weg proberen te nemen. Berkelland ligt dicht bij de
Duitse grens, echter wordt er met dit gegeven nog niet zoveel gedaan. Eventuele
grensbarrières moeten weg worden genomen zodat dit niet meer van invloed is
op een eventuele samenwerking. De ligging aan de grens biedt vele voordelen
maar hier moet dan wel actie op worden gezet zodat er ook van de mogelijkheid
gebruik kan worden gemaakt.
d. De verbinding met Twente. Goede contacten moeten worden gelegd met
zowel netwerkstad Twente, MBO, HBO en UT als netwerkorganisaties. Dit
vergroot de samenwerking en het wederzijdse leereffect.
Project: Arbeidsmarkt & Onderwijs
Door de veranderende samenleving is extra aandacht voor onderwijs en werk
noodzakelijk. In het primair en voortgezet onderwijs is bijvoorbeeld sprake van
een sterke daling van het leerlingaantal. Deze ontwikkeling vraagt om een
toekomstbestendig onderwijsaanbod, gekenmerkt door goede kwaliteit,
toegankelijkheid en diversiteit.
Afstudeerders en schoolverlaters vinden het moeilijk om werk te vinden in de
regio. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt vraagt om een goede
samenwerking tussen de drie o’s: overheid, ondernemers en onderwijs. De
aanpak van de mismatch op de arbeidsmarkt wordt door werkgevers gezien als
één van de prioriteiten om aan te pakken om economische groei in de regio te
stimuleren. Samenwerking met de ”Duitse buren” is van cruciaal belang. Onder
andere voor verbetering van het onderwijs, voor het vullen van moeilijk
vervulbare vacatures, maar ook voor het uitwisselen van goede praktijken.

3.

Technische beroepen promoten

Sinds een aantal jaren is er een stijgende vraag naar het aantal mensen met een
technische opleiding. Zeker met de toekomst van de maakindustrie kan deze
vraag alleen maar groter worden. Daarom is het belangrijk dat technische
opleidingen en beroepen gepromoot worden. Voorgezet onderwijs scholen in
Berkelland werken in de regio samen met ROC van Twente en Graafschap College
in het kader van de subsidieregeling “Sterk Techniek”.
Belangstelling wekken voor technische
beroepen
op
het
basisen
middelbaaronderwijs zorgt dat meer
jongeren kiezen voor een technische
opleiding. Het technieklokaal zorgt
ervoor dat er aandacht blijft voor
techniek. Op jonge leeftijd maken
kinderen daar kennis met techniek en
weten ze wat techniek precies inhoud.
Het Technieklokaal wordt niet alleen
voor de basisschoolleerlingen maar ook
voor het voortgezet onderwijs ingezet.
Dit past volledig in de gedachte van de doorlopende leerlijn. In dit opzicht is het
wenselijk om het technieklokaal samen te laten werken met zowel het
basisonderwijs (40 basisscholen maken hier al gebruik van) als met het
onderwijsplein.
Maar
niet
alleen
jongeren
moeten
geïnteresseerd worden voor techniek. Daarom
wordt er elk jaar een techniek dag in de regio
georganiseerd, samen met VNO—NCW en
Platform Berkelland.
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4. Hybride leren stimuleren
De hybride leeromgeving verovert steeds meer terrein in het beroepsonderwijs.
Het gedachtegoed van de hybride leeromgeving gaat ervan uit dat er een rijke
wereld zit tussen een beroep leren op de werkplek en leren in de schoolse
context. Niet óf theorie óf praktijk, maar ook passende mengvormen. Niet óf de
werkplek óf de school, maar een optimale mix. Dit vraagt goede contacten tussen
het bedrijfsleven en het onderwijs, maar ook een goede (interne) begeleiding.
Leerlingen leren werken met moderne materialen en toepassingen die
daadwerkelijk in het bedrijfsleven worden gebruikt.
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3. Goede samenwerking tussen
Organisaties, Ondernemers
en Overheden

De samenwerking die de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden verder
uitbouwen. Zowel op lokaal als (eu)regionaal niveau. We hebben elkaar nodig
om de juiste prioriteiten te stellen en doelen te bereiken.

1.

In Berkelland blijft het goed ondernemen

2. Goed lokaal netwerk rond onderwijs, ondernemers en arbeidsmarkt
3. Grensoverschrijdende arbeidsmarkt is in beeld en vergroot
4. Grensoverschrijdende samenwerking is in beeld en vergroot
5. Structurele (interne) communicatie

HOE
1. Omzetten pilot naar definitief ondernemersfonds

Door middel van reclamebelasting wordt het overgrote deel van de ondernemers
verplicht mee te betalen aan het ondernemersfonds. Zo wordt met eigen geld de
slagkracht van ondernemers vergroot: ondernemers kunnen zelf dingen mogelijk
maken, zonder aan te hoeven kloppen bij gemeente. Daarnaast stimuleert een
ondernemersfonds samenwerking tussen de verschillende ondernemers en
organisaties in Ruurlo, Neede, Borculo en Eibergen, waardoor er een multiplier

effect ontstaat. Hiermee kan dan tevens het KVO bedrijventerreinen, het KVO
winkelgebied en het parkmanagement gefinancierd worden.
1. Innovatieve ontwikkeling van de maakindustrie stimuleren
In samenwerking met Regio Achterhoek, Platform Berkelland en externe partijen
wordt de innovatieve ontwikkeling van de maakindustrie/Smart Industry
gestimuleerd. Om op internationaal niveau te kunnen blijven concurreren, zal de
maakindustrie zich anders moeten gaan organiseren. Zeker om tegemoet te
kunnen komen aan de vraag van de industrie anno 2020, voor wat betreft
snelheid en accuraatheid van informatie. Maar ook zeer korte doorlooptijden, on
demand leveren met gegarandeerde kwaliteit en levertijden, tegen
concurrerende prijzen. Het is zaak om de kansen die Smart Industry biedt te
omarmen en waar mogelijk verder te stimuleren. Hierbij zijn de uitgangspunten:
a. Best practices: Het implementeren van smart industry per bedrijf is vooral een
leerproces. Ieder bedrijf zal eigen keuzes moeten maken passend bij eigen
sterkten en markten. Toch is leren van anderen, best practices, een van de
belangrijkste mechanismen. Het gaat hierbij om het delen van ervaringen.
b. Samenwerkingsverbanden: Berkelland heeft een sterke concentratie van
maakbedrijven. Er moet samenwerking worden georganiseerd op lokaal niveau,
maar ook contact worden gelegd met andere innovatieve regio’s als Twente en
Eindhoven.

Project: Smart Industry
De maakindustrie is en blijft met afstand de grootste werkgever in Regio
Achterhoek waar bovendien alle scholingsniveaus (van MBO tot WO) werk
vinden. Smart industry is een uitgelezen kans voor deze regio. Berkelland heeft
nog een echte maakindustrie die potentie heeft om te profiteren van de
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herwaardering van de maakindustrie. Smart Industry in zijn oorspronkelijke
betekenis gaat over bedrijven, die in hun productieprocessen zeer flexibel zijn en
waarin de aspecten vraaggerichtheid, tijdigheid, efficiëntie, duurzaamheid en
kostenreductie zeer bepalend zijn.
Waar gaat het team economische zaken zich voor inzetten:
• Het facilitairen van Smart Industry bij het bedrijfsleven
• Projecten uit de thematafels van de Achterhoek Board bespreken met
ondernemers.
Er zijn verschillende partijen die zich inzetten voor Smart Industry zoals: Regio
Achterhoek, PPM-Oost, Platform Berkelland en VNO-NCW.
1. Onderzoeken van mogelijkheden subsidiefondsen

2. Stimuleren initiatieven op het gebied van de Betekeniseconomie
Wij bieden ruimte aan ontwikkelingen op het gebied van
betekeniseconomie. De Betekeniseconomie is een
maatschappelijke ontwikkeling waarbij de menselijke
behoefte aan zingeving en betekenisvol handelen steeds
meer het menselijk gedrag bepaalt en dan vooral ons
economisch handelen.
In de betekeniseconomie zoeken we steeds de balans
tussen wat goed is voor ons als persoon en wat goed is
voor het grote geheel en het algemeen belang dient.
Economische afwegingen zijn daarbij belangrijk, maar niet allesbepalend zoals nu
vaak het geval is. Ondernemen ten bate van de maatschappij en de omgeving en
niet ten koste daarvan is van groot belang voor een toekomstbestendige wereld.

Het is belangrijk voor de economische ontwikkeling van Berkelland om onderzoek
te doen naar de mogelijkheden van subsidiefondsen. Dit wordt gedaan door:
a. Op regionaal, provinciaal, Nationaal en Europees niveau fondsen te werven.
b. Lokale, duurzame innovatieve ideeën en initiatieven te facilitairen.
c. Digitaal loket voor ondernemers te verbeteren om zelf mogelijkheden voor
subsidies te onderzoeken

2. Doorontwikkeling op het gebied van duurzame economie
De
samenwerkingsverbanden
met
kennisinstellingen,
universiteiten,
hogescholen, bedrijven en andere duurzame regio’s moeten gestimuleerd
worden. Het doel is een langdurige vertrouwensrelatie met het bedrijfsleven en
kennisinstellingen. Een dergelijke relatie is noodzakelijk voor onderzoek en
ontwikkeling op het gebied van duurzame economie.

2. Behoud en doorontwikkeling van bestaande bedrijven
De gemeente wil ontwikkelingskansen creëren voor ondernemers. Hiervoor zal
ingezet worden op een structurele samenwerking tussen en met ondernemers.
Het doel is dat de bestaande ondernemers (in alle sectoren) samen een
(duurzame) bijdrage gaan leveren aan de economische ontwikkeling van
gemeente Berkelland, door zelf projecten op te zetten, waarbij wij stimuleren en
faciliteren.
Het stimuleren van bestaande en nieuwe bedrijven op het gebied van slim
produceren, slimme producten en diensten zal gedaan worden door het
verbinden van initiatieven, het stimuleren van kennissessies, het toepassen van
kennis, bouwen aan business cases en het versnellen van start-ups. De
Universiteit Twente, het IKB en het Platform spelen hierbij een grote rol. Het is
(mede) onze taak om dit verder te bevorderen.
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2. Netwerken onderhouden/ontwikkelen
Het is onze taak om te participeren in allerlei netwerken zoals: VNO NCW, P10
gemeenten, ROZ en het LTO. Niet alleen om informatie op te halen maar zeker
ook om informatie te delen over zaken die op dat moment actueel zijn. Veel
onderwerpen worden benoemd in deze economische agenda.
Daarnaast is het doel om:
a.
b.

In 2020 in alle kernen een taskforce te hebben, waarin ondernemers,
inwoners en gemeente plaatsnemen om de centrumgebieden aan te pakken.
Ons in te blijven zetten voor bepaalde thema’s die worden besproken bij de
Achterhoek Board en bij de verschillende thematafels

2. Een goed ondernemersklimaat creëren
Door te investeren in een goed ondernemersklimaat in Berkelland, zullen nieuwe
ondernemers aangetrokken worden om zich te vestigen in Berkelland. Hiervoor
zal:
a.

b.

c.

De samenwerking worden voortgezet met de Kamer van Koophandel,
Ondernemersverenigingen, Onderwijs, maatschappelijke Organisaties en
Overheden om meer startende ondernemers te trekken naar Berkelland.
Op reguliere basis een startersavond worden opgezet, georganiseerd door
ondernemers zelf in Berkelland. Doel is kennisuitwisseling voor en door
(startende) ondernemers, duidelijkheid in de rol van de gemeente en
informatie inwinnen over de behoeftes/problemen en van (startende)
ondernemers.
De provinciale trajecten “Startversneller “en “Groeiversneller” worden
voortgezet. Deze trajecten helpt startende en reeds gevestigde ondernemers
bij het maken van een succesvolle start en doorgroei. Het biedt nuttige

informatie, contactpersonen, ervaren coaches, trainingen en brengt starters
in contact met beginnende ondernemers.
2. Voorzieningen gevarieerd en attractief houden
Het collegeakkoord 2018-2022 geeft duidelijk aan dat men de lokale samenleving
een grotere rol geeft. Uitgangspunt hierbij is oplossingsgericht meedenken en
gebruik maken van lokale kracht. Voor de versterking van de economische positie
van Berkelland is een compacte en vitale kern van groot belang. Om de kernen
compact en vitaal te houden, is de aanwezigheid van goede zorg, sport, cultuur,
welzijn en onderwijs erg belangrijk. De gemeente wil draagvlak creëren voor deze
voorzieningen en ervoor zorgen dat deze voorzieningen niet verdwijnen of
verplaatsen, zodat de vitaliteit van de kleinere leefgemeenschappen niet in
gevaar komt. Fundamenteel hierbij is de samenwerking met overheden,
ondernemers, maatschappelijke organisaties, onderwijs en inwoners.
3. Grensoverschrijdende projecten opstarten
Er moet niet alleen gekeken worden naar ontwikkelingen op de arbeidsmarkt
binnen de gemeente Berkelland, maar ook naar de ontwikkelingen in Duitsland.
Aangezien Berkelland dicht bij de Duitse grens ligt is het relatief gemakkelijk om
samen projecten op te zetten. Te denken valt dan aan leerervarings-, stage- en
orientatieprojecten maar ook fulltime/parttime banen.

4. Samenwerking met Duitsland intensiveren
De contacten met Stadt Vreden en Kreis Borken worden verder geïntensiveerd
zodat er op verschillende gebieden een samenwerking ontstaat. Het gaat dan
vooral om samenwerking op het gebied van ondernemerschap. Ondernemers
kunnen van elkaar leren. Samenwerken is dan ook enorm belangrijk, o.a. via de
Euregio, de Grenzhoppers en de projectgroep Regio – Euregio.
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5. Structurele (interne) communicatie voortzetten
Van belang is dat we in samenwerking met de wethouder economische zaken
goed intern en extern blijven communiceren over de onderwerpen die op dat
moment relevant zijn. Om de werkgelegenheid, en daarmee de economische
structuur, van Berkelland krachtig te stimuleren is het noodzakelijk om
structureel te communiceren over ontwikkelingen op het gebied van
economische zaken. Hieronder een aantal voorbeelden van structurele
communicatie:
a.
b.

c.

4 – wekelijks overleg tussen voorzitter Platform Berkelland, wethouder
economische zaken en team economische zaken.
Communicatie richting de ondernemers over relevante onderwerpen zoals
projecten, informatie over economisch relevante onderwerpen die op de
(politieke) agenda staan en uitkomsten van de werkgroepen van het
Platform.
Organiseren college- en raadsbezoeken aan (Berkellandse) bedrijven
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WAT

4. Bedrijventerreinen en
Winkelgebieden hebben
aantrekkingskracht

We willen aantrekkelijke bedrijventerreinen en winkelgebieden, compact en
zonder/weinig leegstand, waarbij de fysieke en digitale bereikbaarheid
optimaal moet zijn.

1. Bestaande lokale bedrijventerreinen en winkelgebieden zijn gevuld
2. Regionaal Programma Werklocaties is doorontwikkeld
3. Regionaal bedrijventerrein Laarberg is gefaseerd gerealiseerd
4. Lokale winkelgebieden zijn compact en aantrekkelijk

HOE
1. Versterken van Industrieterreinen
Er zal verdere invulling worden gegeven aan industrieterreinen. De gemeente
Berkelland zal zich in samenspraak met partners dan ook actief gaan inzetten om
de bedrijventerreinen in de gemeente te versterken en waar mogelijk te zorgen
voor nieuwe bedrijvigheid.
Doel is zo veel mogelijk (nieuwe) bedrijven naar Berkelland te krijgen.
Verschillende aspecten spelen een rol bij de aantrekkelijkheid van
bedrijventerreinen zoals: een goede ontsluiting, regelgeving en duurzaamheid.

1. Parkmanagent en Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voortzetten
Dit punt sluit aan op het vorige aangezien het Keurmerk Veilig Ondernemen
ervoor zorgt dat bedrijventerreinen aantrekkelijker worden op het gebied van
veiligheid en leefbaarheid. Deze aspecten
kunnen van invloed zijn op de vestiging van
bedrijven in Berkelland. Om de economische
kwaliteit van de bedrijventerreinen en
winkelgebieden te verbeteren zal de gemeente
zich blijven inzetten voor het KVO en
parkmanagement. Door te investeren in
parkmanagement en KVO krijgt het gebied een
goede eerste indruk, wordt de veiligheid en
leefbaarheid van de (werk)omgeving vergroot en
wordt
verrommeling
van
landschap
tegengegaan. Doel is om er in 2020 voor te
zorgen dat dit volledig gefinancierd wordt door
de ondernemers zelf.

1. Duurzame bedrijvigheid stimuleren
Er moet een sterk duurzaam cluster gecreëerd worden dat bijdraagt aan een
energie neutraal 2030. Verduurzaming van bedrijventerreinen is hierbij een
belangrijk aandachtspunt, waarbij publieke en private investeringen elkaar
versterken. Kwaliteitsverbetering en behoud op bestaande bedrijvenparken staat
hier centraal. De pilot duurzaam, innovatief en zelfvoorzienend bedrijventerrein
is eind 2015 van start gegaan in Ruurlo. Inmiddels is de pilot afgerond en zijn er
verschillende doe-scans uitgevoerd. Vervolgens is dit Berkelland- breed uitgerold
en zijn er in Berkelland 110 energiescans (sept 2019) uitgevoerd. Het succes
wordt nu ook regionaal opgepakt en toegepast in de hele Achterhoek. Samen
met de Berkellandse aanpak is er ook een online MKB check-up ontwikkeld in
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samenwerking met VNO NCW voor de kleinere bedrijven en instellingen en is de
kans op het halen van resultaat op het gebied van energiebesparing vergroot.

Project: Pilot Circulaire Economie bedrijven en toekomstbestendige
bedrijventerreinen
In 2020 start de Pilot Circulaire Economie bedrijven en toekomstbestendige
bedrijvenparken in Borculo. Na de pilot zal een uitrol naar de overige
bedrijventerreinen in Berkelland plaats vinden. De pilot wordt ondersteund door
de gemeente Berkelland, regio Achterhoek en provincie Gelderland.
Voor de pilot circulaire economie bedrijven en toekomstbestendige
bedrijventerreinen zijn en aantal (concept) voorwaarden beschreven waar een
toekomstbestendig bedrijventerrein onder andere aan moet voldoen:
•

Er wordt samengewerkt / er is een vereniging aanwezig, waardoor
collectieve maatregelen en onderlinge uitwisseling gemakkelijker
gerealiseerd kunnen worden;

•

Is er een passende werkgelegenheid en groei van economische toegevoegde
waarde en beschikken over voldoende gekwalificeerde arbeid;

•

Wordt de infrastructuur voor verkeer, vervoer, data en uitwisseling van
energie, grondstoffen en kennis geoptimaliseerd;

•

Produceren bedrijven individueel en/of collectief zoveel
hernieuwbare energie en besparen ze zo veel mogelijk energie;

•

Wordt grondstofgebruik in producten, processen en gebouwen
geminimaliseerd door hergebruik van onderdelen en (hoogwaardige)
grondstoffen en door het toepassen van biobased alternatieven;

•

Is de fysieke inrichting aangepast aan verwachte klimaateffecten;

•

Is er sprake van een positieve invloed op de gezondheid, veiligheid en
kwaliteit van de werklocatie en op de biodiversiteit op en rond de
bedrijventerreinen.

mogelijk

1. Opwekken van duurzame energie stimuleren

Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn. In deze coalitieperiode (2018-2022)
wil de gemeente 40% van die ambitie realiseren. Hoe we dat samen met
inwoners willen bereiken staat in het Energie Uitvoeringsprogramma 2019-2022
(EUP2). Deze maatregelen richten zich op woningen, bedrijven en de gemeente
als voorbeeld- en aanjaagrol. Wij willen lokale projecten stimuleren op het gebied
van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.
Project: Duurzame energie
Gemeente Berkelland wil gaan voor een Energie Neutraal 2030 door het
stimuleren van inspirerende, rendabele en zichtbare initiatieven, duurzame
lokale bedrijvigheid en door het bij elkaar brengen van partijen. Om een
duurzaam cluster te kunnen creëren is onderzoek en ontwikkeling op het gebied
van duurzame energie van essentieel belang. Hiervoor kunnen
samenwerkingsverbanden met universiteiten, hogescholen, bedrijven en andere
regio’s worden ontwikkeld. Duurzaamheid en samenwerking in duurzame
economische ontwikkeling tussen agrariërs, ondernemers, inwoners, en
onderwijsinstellingen wordt gestimuleerd.
Ondernemers (en daarmee ook agrariërs) in de omgeving kennen elkaar goed en
hebben vaak veel mogelijkheden (veel grond). Ondernemers kunnen bijvoorbeeld
gezamenlijk investeren in windmolens en zonnepanelen. Maar voor agrariërs kan
het bijvoorbeeld ook interessant zijn om zich te richten op het stoken op
streekhout en mestvergisting. Om hierin echt iets te kunnen betekenen voor de
samenleving worden inwoners en ondernemers gestimuleerd in het opzetten van
coöperaties. Zo kan er namelijk voor gezorgd worden dat Berkelland
industrialiseert, er nieuwe werkgelegenheid komt, boeren meer inkomen
hebben, de regio groener wordt en dat Berkelland meer zelfvoorzienend wordt.
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1. Uitnodigingsplanologie faciliteren
Bij uitnodigingsplanologie wordt door de overheid op hoofdlijnen bepaald waar
ruimtelijk wel of geen veranderingen gewenst zijn en worden anderen, in dit
geval ondernemers, uitgenodigd om daar invulling in te geven. Binnen deze
gestelde kaders stelt de overheid zich uitnodigend en faciliterend op tegenover
initiatiefnemers. Gemeenten nemen minder het voortouw en denken en werken
mee met initiatiefnemers waarbij loslaten en vertrouwen zonder het principe is.
Initiatieven worden op dit moment nog getoetst aan de huidige kaders
(bestemmingsplan ed.). Maar hier gaat verandering in komen met de komst van
de Omgevingswet. Een van de doelen van de Omgevingswet is om projecten
makkelijker op te starten en meer ruimte te bieden aan initiatiefnemers. Met de
overgang naar de Omgevingswet worden ook de principes van de
uitnodigingsplanologie beter mogelijk.
De voorbereidingen voor de nieuwe Omgevingswet zijn op dit moment in volle
gang. Van belang is dat ondernemers betrokken worden bij de ontwikkeling van
de Omgevingswet zodat de belangen/wensen aan de voorkant duidelijk zijn
gemaakt.

eerste versie van de bedrijvenatlas beschikbaar, deze zal de komende jaren
verder uit worden gerold.

2. Het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) monitoren
De Provincie Gelderland streeft naar een evenwichtige voorraad van werklocaties
die bijdraagt aan een aantrekkelijk en duurzaam vestigingsklimaat. Om regionale
economische ontwikkelingen op een adequate manier te kunnen faciliteren zijn
voldoende werklocaties van de juiste kwaliteiten en op de juiste locaties
gewenst. Om het lokale en regionale bedrijfsleven ook de komende jaren zo
goed mogelijk te kunnen faciliteren, hebben de regio Achterhoek en de provincie
Gelderland in samen werking een Regionaal Programma Werklocaties (RPW)
ontwikkeld voor de jaren 2019-2023.
De gemeente Berkelland neemt deel aan het RPW en in samenwerking met
bovengenoemde partijen wordt er gewerkt aan de economische
ontwikkelmogelijkheden van de bedrijventerreinen in Berkelland. Monitoring van
de vraag en het aanbod is hierbij van groot belang.
3. Investeren in bedrijventerrein de Laarberg

Op dit moment is het zaak om de principes van de uitnodigingsplanologie zoveel
mogelijk binnen de huidige kaders te implementeren. Ondernemers verleiden om
ruimtelijke ontwikkelingen in te vullen en hierbij zoveel mogelijk faciliteren,
verbinden en activeren is hierbij het doel.

Project: Online bedrijvenvestigingskaart
Via een online bedrijvenvestigingskaart wordt inzichtelijk gemaakt waar
mogelijkheden voor ondernemers liggen om een bedrijf te vestigen in de
gemeente Berkelland. Dit zal gedaan worden via een kaart, waarop met kleuren
wordt aangegeven waar bedrijven zich kunnen vestigen. Inmiddels is er een

Regionaal bedrijventerrein de Laarberg is, op dit moment, (netto) 69 ha groot.
20ha is beschikbaar gesteld voor biobased economy en 49 ha is voor de
zwaardere industrie. Op dit moment is er beperkte ruimte vrij op de Laarberg.
Een nieuw bestemmingsplan ligt ter inzage (Laarberg centraal), waarbij
uitbreiding van het terrein mogelijk wordt gemaakt, zodat nieuwe bedrijven
ruimte hebben om zich te vestigen. Door een betere ontsluiting via de N18 is de
Laarberg een aantrekkelijk terrein waar de zwaardere bedrijven zich kunnen
vestigingen. De Laarberg vervuld hiermee een regionale functie.

28

Project: Detailhandel in de kernen
Een aantrekkelijk leef-, woon- en vestigingsklimaat is een van de belangrijkste
pijlers in deze economische agenda. De detailhandelsstructuur is hiermee
onlosmakelijk verbonden. Een gezonde en vitale detailhandel is van groot belang
voor de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van onze kernen.
De gemeente Berkelland neemt in regio verband deel aan het regionaal
afsprakenkader detailhandel. Hiermee wordt beoogd een basis te scheppen voor
lokaal maatwerk om te komen tot compacte vitale centra. Doel is het behoud van
een zo aantrekkelijk mogelijke winkelstructuur waarbij de focus ligt op behoud
van vitale centra.
Het is dan ook belangrijk om dit afsprakenkader te vertalen in lokaal beleid
(bijvoorbeeld via structuurvisies, centrumvisie of bestemmingsplannen). Daarbij
is het wenselijk marktparktijen actief te betrekken en potenties te bundelen om
stap voor stap tot uitvoering te komen. Een plaatselijke detailhandelsvisie als
aanvulling op het regionale kader uit zich in de volgende actiepunten (4A t/m 4C).
Daarnaast is de gemeente Berkelland In februari 2018 aangesloten bij de
RetailDeal. De RetailDeal houdt in dat de gemeenten het initiatief nemen om
belangrijke stakeholders bij elkaar te brengen en samen tot een toekomstgericht
beleid voor de detailhandel te komen. Centraal hierin staan: duidelijke keuzes,
lagere regeldruk en publiek-private samenwerking waar dat noodzakelijk is. De
gemeente Berkelland verklaart hiermee actief te werken aan een
toekomstgericht beleid voor detailhandel in samenwerking met alle relevante
partijen.
4A. Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) winkelgebieden voortzetten
Winkelcentra zijn ontmoetingsplaatsen waar veel mensen dagelijks samenkomen.
Onveiligheid heeft een negatief effect op het imago van het winkelgebied. Een

aantrekkelijk en veilig winkelgebied, met weinig leegstand, is goed voor de lokale
economie en indirect ook voor de individuele ondernemer.
Borculo, Neede en Ruurlo zijn gecertificeerd en is het KVO een doorlopend
traject. In Eibergen zal de na de revitalisering het KVO-traject op worden gestart,
zodat alle grote kernen gecertificeerd zijn.

4B & 1. Een frictieleegstand van 4-6% in de kernen
Leegstand is een hinderlijk element voor een vitaal straatbeeld en aantrekkelijk
winkelcentrum. Daarom wordt er gewerkt naar een frictieleegstand die nodig is
om de detailhandel goed te laten functioneren.
Kern*
Borculo

% leegstand t.o.v. totaal aantal
winkels
5.6%

Eibergen

11.5%

Neede

12.5%

Ruurlo

8.3%

* Er is alleen gekeken naar het kernwinkelgebied (bestemming ‘centrum’)
Opname: oktober 2019

Project: Aanpak leegstand
Berkelland heeft te maken met negatieve demografische ontwikkelingen
(vergrijzing, ontgroening). Behalve woningen en schoolgebouwen staan ook
winkelpanden leeg. Het is zaak om door middel van lokale actieplannen aan de
slag te gaan met maatwerkoplossingen voor dit probleem. Er wordt een situatie
gecreëerd waarin winkeliers, eigenaren en de gemeente een positieve stap
nemen naar een gezamenlijke verantwoordelijkheid in de problematiek van de
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leegstand. Om dit te bereiken wordt er een actief leegstandsbeleid met een
persoonlijke benadering gehanteerd.
•

Leegstand actief bijhouden in kernen

•

Meedenken in eventuele oplossingen (samen met de taskforce)

•

Gebruikers voordragen aan de eigenaar

4C. Kernen versterken

manier moeten inspelen op de ontwikkelingen in de markt. De gemeente kan
hierin ondersteunen, door ondernemers te informeren en te stimuleren om
nieuwe strategieën toe te passen.
e.

Het opknappen en goed onderhouden van (historische) panden heeft een
positief effect op de uitstaling van een winkelgebied en het winkelklimaat.
Het geïntroduceerde gevelfonds in Eibergen en Neede kan hieraan bijdragen.

f.

Meer evenementen in de dorpskernen. Die kunnen op een strategische
manier worden ingericht, waardoor bezoekers geld uitgeven in winkels en
horeca. Doel is om evenementen te stimuleren en te faciliteren, waarbij de
ondernemers zelf organiseren.

g.

Goede bereikbaarheid in kernen voor mindervaliden en ouderen. Om
tegemoet te komen aan de wensen van deze doelgroepen verdient het
aanbeveling te investeren in gemak, comfort en veiligheid. Een goede
bereikbaarheid en toegankelijkheid (drempelloos) is daarom, evenals
voldoende ruimte voor zitgelegenheid, van groot belang. Een lopend
onderzoek onder ondernemers t.b.v. de Lokale Inclusie Agenda geeft hier
ook inzicht in.

Hiervoor is een kernversterkend beleid nodig en dat houdt in:
a.

Een duidelijke visie per kern. In de praktijk blijkt namelijk dat marktpartijen
sneller investeren op het moment dat lokale overheden duidelijke keuzes
maken. Een duidelijke strategische visie is nodig om daarmee de
ontwikkelingen in het centrum te sturen.

b.

Het winkelaanbod versterken (meer retail & detailhandel in het centrum). De
winkelstructuur wordt versterkt door de concentratie van detailhandel in het
kernwinkelgebied te houden. Hierdoor kunnen de kernwinkelgebieden
aantrekkelijk gehouden worden voor de winkelier en de consument (eigen
inwoner
en
de
consument
van
buiten
de
gemeente).

c.

Onderdeel van een actief leegstandsbeleid is dan ook faciliteren in het
aantrekkelijker maken van het gebied door mooie bestrating, bebording,
beplanting, verlichting, veiligheid en goede parkeermogelijkheden. Het
zoeken naar nieuwe mogelijkheden voor het verkopen of verhuren van
vastgoed wordt hierbij enorm gestimuleerd.

d.

Ondernemers informeren over de ontwikkelingen op de markt. Het
toenemend internetgebruik zorgt ervoor dat ondernemers op een andere
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Wij zijn van mening dat toerisme en recreatie een belangrijke rol kunnen gaan
spelen in economisch opzicht. Gemeente Berkelland heeft met haar uitgestrekte
buitengebied dat doorweven is met beken, houtwallen, singels, kleine en grote
bossen en natuurgebieden een zeer herkenbare Achterhoekse ‘identiteit’. Rust
en natuur zijn steekwoorden die op Berkelland van toepassing zijn. Toerisme
levert niet alleen geld op voor de lokale economie (winkels) maar ook
werkgelegenheid en mogelijkheden voor verschillende verenigingen in
Berkelland. Daarom ondersteunen we nieuwe attracties (passend in het
landschap) in de nabijheid van bestaande verblijfs- en dagrecreatie zodat deze
elkaar versterken. Er is ook ruimte voor een grootschalige dagattractie met
verblijfsrecreatie.
Bovendien
zoeken
we
actief
naar
passende
ondernemersactiviteiten op het gebied van dagattractie/ leisure die ons eigen
aanbod en onze eigen identiteit versterken en die leiden tot meer bezoekers in
Berkelland en omstreken.
Project: Initiatieven uit de samenleving
Een aantal ondernemers in Eibergen hebben samen een project bedacht waarbij
gebruik wordt gemaakt van de karakteristieken van de omgeving. Tevens wordt
er ingespeeld op het duurzaamheidsaspect, landschapsverbetering en uiteraard
de economie.
Het creëren van nieuwe economische dragers voor Berkelland gecombineerd met
duurzaamheid, landschapsverbetering, versterking van de recreatief toeristische
positie van Berkelland, versterking van de functies in de dorpskernen en
alternatieven voor het gebruik van grond van agrariërs biedt kansen.
Een groot deel van de gronden op het Hambroek in Borculo zijn in handen van
Leisurelands. Leisurelands heeft verschillende ontwikkelingen voor ogen
waaronder het realiseren van dag- en verblijfsrecreatie (recreatiewoningen), de
aanleg van een zonnepark en het behoud van natuurwaarden.
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WAT

5. Bereikbaarheid, fysiek en digitaal,
wordt verder verbeterd

Breedbandvoorzieningen zijn noodzakelijk voor inwoners, bedrijven en
buitengebied. Fysieke bereikbaarheid is ook van groot belang en een goede,
veilige wegverbinding van de Laarberg naar de A1 versterkt dit. Bovendien
zorgt het voor de ontwikkeling van de Laarberg, voor een verbetering van het
ondernemersklimaat en groei van de werkgelegenheid.

1. Breedband kernen, buitengebied en bedrijventerreinen gerealiseerd
2. Goede wegverbinding tussen Laarberg en A1 in voorbereiding

2. Ontsluiting Laarberg
We willen een goede en veilige wegverbinding tussen bedrijventerrein ‘De
Laarberg’ en de snelweg A1. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden. We willen
op basis van goede analyse en normtijden kunnen lobbyen (bij buurgemeenten
en provincie) voor realisering/verbetering van deze verbinding.
3. Bereikbaarheid winkelgebieden en bedrijventerreinen
Dit punt sluit aan op het vorige aangezien het ook voor gemeentelijke
bedrijventerreinen en winkelgebieden belangrijk is om goed bereikbaar te zijn.
Voldoende parkeerplaatsen, bewegwijzering en wegen (aanrijroutes) zorgen voor
een goede bereikbaarheid voor zowel bewoners als voor bestemmingsverkeer en
toeristen.

3. Bedrijventerreinen en winkelgebieden zijn goed ontsloten

HOE

1. Ontwikkelingen m.b.t. data-uitwisseling blijven volgen
Glasvezel is op alle bedrijventerreinen en in grote delen van het buitengebied van
de gemeente Berkelland aangelegd. De ontwikkelingen op dit gebied gaan echter
erg snel, daarom is het volgen van de ontwikkelingen op het gebied van data
uitwisseling belangrijk.
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4. Communicatie
In hoofdstuk drie hebben we het al kort gehad over de communicatie. Hierbij
ging het vooral om de communicatie tussen de gemeente en Platform Berkelland.
Hieronder een korte samenvatting van mogelijke communicatiekanalen die in
worden gezet om ondernemers en inwoners te informeren/raadplegen.
Social Media
Social Media is een van de meest effectieve manieren om snel, grote groepen
ondernemers te bereiken en kan er inzicht verkregen worden in de markt en de
behoeftes die er zijn in de samenleving. Hierbij wordt de focus gelegd op de
Social Media die voor ons, op dit moment, een toegevoegde waarde kan hebben.
Dit zijn Facebook, Twitter en LinkedIn. De mogelijkheden van Social Media zijn
oneindig. Het kan bijvoorbeeld in worden gezet voor branding,
marktontwikkeling, acquisitie en innovatie.
Website
Zowel de gemeentelijke website (kopje ondernemers) als de website van
Platform Berkelland moet nauwkeurig bij worden gewerkt wanneer er relevante
informatie is voor ondernemers. Hier zijn ook contactgegevens te vinden zodat
ondernemers die vragen hebben direct door worden verbonden met de juiste
personen.
Nieuwsbrief
We versturen met regelmaat een nieuwsbrief waarin informatie wordt gegeven
over onderwerpen die voor ondernemers relevant kan zijn. Het kan dan gaan
over georganiseerde bijeenkomsten, specifieke projecten of over de voortgang
van de werkgroepen.
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Bijlage I

Cijfers Berkelland

Werkgelegenheid naar sector – Berkelland

Vestigingen naar sector - Berkelland
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Groei vestigingen Berkelland t.o.v. voorgaande jaar

Faillissementen - Berkelland

Werkloosheidspercentage - Berkelland
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Prognose bevolking – Berkelland

Demografische druk - Berkelland

Aantal banen - Berkelland
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