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Voorstel: Beslisnota Stichting Agnieten College Landstede groep
gevolgen herschikking brinnummers

Voorgesteld besluit raad
1a. Een krediet van €. 1.880.000 beschikbaar te stellen voor de overname van de
investeringsopgave behorend bij het huisvestingsproject Talentstad Beroepsonderwijs
(Blaloweg 1 van Stichting Agnieten College, onderdeel Landstede groep,;
b.
De hieruit structureel voortvloeiende lasten ad € 75.200,- te dekken uit de
extra middelen die via de algemene uitkering Gemeentefonds worden ontvangen;
2a. Een krediet van € 219.000,- beschikbaar te stellen voor de overname van de
boekwaarde van de door Agnieten College bekostigde investeringen in
het huisvestingsproject Talentstad Beroepsonderwijs (Blaloweg 1);
b De hieruit structureel voortvloeiende lasten € 45.750,56 gedurende 5 jaar bij het
Agnietencollege in rekening te brengen overeenkomstig een vaststellingsovereenkomst.
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Datum

19 september 2017

Openbaar
Onderwerp
Versienummer
Portefeuillehouder
Informant
Afdeling
Telefoon
Email

Stichting Agnieten College (Landstede groep) gevolgen herschikking
brinnummers
1.0
J.E. Brink
Daphne de Vries, Bert Tory, José van der Sluis - Damman
Maatschappelijke Ontwikkeling / Concernstaf/ AFF
(038) 498 3373 / (038) 498 2538/ (038) 498 4052
D.de.Vries@zwolle.nl / B.Tory@zwolle.nl / J.F.M.van.der.SluisDamman@zwolle.nl

Bijlagen

De raad wordt voorgesteld te besluiten om:
1a. Een krediet van €. 1.880.000 beschikbaar te stellen voor de overname van de investeringsopgave
behorend bij het huisvestingsproject Talentstad Beroepsonderwijs (Blaloweg 1 van Stichting
Agnieten College, onderdeel Landstede groep,;
b. De hieruit structureel voortvloeiende lasten ad € 75.200,- te dekken uit de extra middelen die via de
algemene uitkering Gemeentefonds worden ontvangen;
2a. Een krediet van € 219.000,- beschikbaar te stellen voor de overname van de boekwaarde van de
door Agnieten College bekostigde investeringen in het huisvestingsproject Talentstad
Beroepsonderwijs (Blaloweg 1);
b De hieruit structureel voortvloeiende lasten € 45.750,56 gedurende 5 jaar bij het Agnietencollege
in rekening te brengen overeenkomstig een vaststellingsovereenkomst.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding/ Aanleiding
De Basisregistratie Instellingen (BRIN) is een register dat door het Nederlandse Ministerie van OCW
wordt uitgegeven en alle scholen en aanverwante instellingen bevat. Elke onderwijsinstelling wordt
hierin geïdentificeerd aan de hand van het nummer in het register, het BRIN-nummer genoemd. De
onderwijsinspectie heeft dringend verzocht tot de herschikking van Brinnummers bij Landstede.
Het gaat hier specifiek over Talentstad Beroepsonderwijs, locatie aan de Blaloweg 1, vallend onder
stichting Agnieten College (onderdeel van Landstede). Dit kende tot schooljaar 2017-2018 vier
brinnummers, twee PRO scholen en twee VMBO-scholen. De inspectie heeft Landstede opgedragen
om de brinnummers samen te voegen, zodat er één PRO school en één VMBO school overblijven.
Vanuit praktische overwegingen is dit alvast doorgevoerd in de zomer voorafgaand aan schooljaar
2017-2018. Voor de scholen onder de overgebleven brinnummers heeft de gemeente een wettelijke
huisvestingsplicht. De herschikking van de nummers heeft consequenties voor eerder gemaakte
afspraken rondom de financiering van de onderwijshuisvesting. Dit wordt toegelicht in dit voorstel.

Beoogd effect
Voldoen aan de eis van de onderwijsinspectie om 4 brinnummers samen te voegen tot 2 en de
daarvoor benodigde stappen, zoals benoemd in het dictum, te zetten.
Argumenten
1.1 De verplichte samenvoeging van brinnummers maakt het noodzakelijk dat de gemeente de
investeringsopgave van Stichting Agnieten College, onderdeel van Landstede groep, overneemt.
De Landstede Groep heeft op grond van wet- en regelgeving van de Onderwijsinspectie de opdracht
gekregen om de 4 bestaande brinnummers samen te voegen tot 2, zodat er bij Talentstad
Beroepsonderwijs (locatie Blaloweg) één PRO school en één VMBO school over blijven. De gemeente
heeft een wettelijke huisvestingsplicht voor de scholen onder deze twee brinnummers. Dit is in lijn met
de andere schoolgebouwen.
Daarbij is door de Landstede Groep richting de Onderwijsinspectie de voorwaarde gesteld dat er
nieuwe afspraken moeten worden gemaakt met de gemeente over de overname van de
investeringsopgave behorende bij het huisvestingsproject van het zogenaamde Thomas a Kempis deel
van Talentstad. De overname van de investeringsopgave wijkt af van de bestaande afspraken die in
2015 tussen de Landstede Groep en de gemeente zijn gemaakt in het kader van het Integraal
Huisvestingsplan Landstede. Voor de aanpassing en revitalisering van de locatie aan de Blaloweg was
in totaal € 5.010.000,-- nodig, waarvan de Gemeente € 3.130.000,- heeft bekostigd en de Landstede
Groep € 1.880.000,--(raadsbesluit 24-08-2015). De samenvoeging van de brinnummers maakt, dat de
investeringsopgave volledig bij de gemeente rust. Daar staat ook dekking tegenover via de algemene
rijksuitkering, derhalve brengt het geen extra kosten voor de gemeente met zich mee.
2.1 Overname van de boekwaarde voorkomt dat de kwetsbare financiële situatie van stichting Agnieten
College verder verslechtert.
Stichting Agnieten College heeft op eigen verantwoordelijkheid en inzicht extra investeringen gepleegd
in de locatie aan de Blaloweg bovenop de investering van € 1,88 miljoen. De boekwaarde van deze
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investering, een bedrag van € 219.000,- per 31-12-2017, is opgenomen in de boeken van de Stichting
Agnieten College.
De inkomsten voor het Agnieten College ter dekking van de huisvestingslasten vallen weg door de
herschikking van de brinnummers. Het eigendom van dat deel vervalt aan de gemeente waardoor
Stichting Agnieten College door de accountant verplicht wordt deze investering ineens af te boeken/ af
te waarderen. Deze afwaardering zorgt voor een verslechtering van de al kwetsbare financiële situatie,
zo blijkt uit het boekenonderzoek dat is uitgevoerd. Technische wijzigingen die opgelegd worden vanuit
de inspectie moeten niet leiden tot vermijdbare toezichtproblemen. Om deze verslechtering te
voorkomen, neemt de gemeente de boekwaarde over en betaalt het bedrag uit aan het Agnieten
College, zodat de afwaardering plaats kan vinden. Omdat de investeringen door de Landstede Groep
op eigen initiatief zijn gedaan, dient het bedrag door het Agnieten College gedurende een periode van
5 jaar aan de gemeente terugbetaald te worden. Hiervoor wordt een vaststellingsovereenkomst
getekend.
Risico’s
Bij instemming van dit raadsbesluit wordt een vaststellingsovereenkomst gesloten, waarin de
terugbetalingsregeling is vastgelegd. De Landstede Groep, waaronder het Agnieten College valt, heeft
een financieel moeilijke tijd achter de rug. Er zijn en worden stappen gezet om de financiële positie te
verbeteren. De hierboven genoemde afspraken, maken daar ook onderdeel van uit. Op dit moment is
de solvabiliteit in de meerjarenbegroting van het Agnietencollege nog onvoldoende. Door de
vaststellingsovereenkomst wordt het risico dat er niet (volledig) wordt terugbetaald zoveel mogelijk
beperkt, maar er blijft een klein risico bestaan. Verdere beheersmaatregelen vanuit de gemeente zijn
niet mogelijk..
Financiën
De overname van de investeringsopgave betekent dat er door uw raad een krediet van € 1.880.000,beschikbaar gesteld moet worden. De gemeente ontvangt voldoende extra middelen via de algemene
uitkering gemeentefonds om de kapitaallasten die voortvloeien uit het krediet te kunnen dekken. Deze
extra middelen worden verkregen vanuit de algemene uitkering omdat in de nieuwe situatie alle
leerlingen worden ingeschreven bij de betreffende brin-nummers waarvoor de gemeente een wettelijke
huisvestingsplicht heeft.
De overname van de boekwaarde van de door het Agnietencollege bekostigde investering betekent dat
er door uw raad een krediet van € 219.000 beschikbaar gesteld moet worden. De hieruit voortvloeiende
kapitaallasten worden in 5 jaar tijd terugbetaald door het Agnietencollege conform de afspraken in de
vaststellingsovereenkomst.
Communicatie
De consequenties en afspraken zijn met de Landstede groep afgestemd.
Vervolg
De vaststellingsovereenkomst tussen Gemeente en Agnieten College/ Landstede moet worden
getekend. De herschikking van de brinnummers heeft al plaatsgevonden. Op dat vlak zijn er geen
vervolgacties meer nodig.
Openbaarheid
Deze nota is openbaar.
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Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw mr. I. Geveke, secretaris
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besluit

Jaargang

2017

Kenmerk

38978

Onderwerp
brinnummers

Stichting Agnieten College (Landstede groep) gevolgen herschikking

De raad van de gemeente Zwolle;

Gelezen het voorstel van burgemeesters en wethouders, d.d. 09-10-2017

besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 30 oktober 2017,

de voorzitter,

de griffier,

besluit
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