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Z.073245/D.821776 
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wethouder M. Verbeek 
Liesbeth Schoppen 
l.schoppen@huizen.nl / (035) 528 14 42 

Voorstel 

1. Naast het reeds beschikbaar gestelde krediet van € 10.500.000,- een aanvullend krediet beschikbaar 
stellen van € 532.000,- inclusief 21% btw vanwege de indexering naar 1 januari 2019 en de landelijke 
bouwkostenontwikkeling, waardoor de totale financiële bijdrage van de gemeente in de kosten voor de 
vervangende nieuwbouw Erfgooiers College uitkomt op € 11.032.000,- inclusief btw. 

2. Instemmen met een definitief bouwkrediet van € 11.591.800,- inclusief btw en inclusief de eigen 
bijdrage in de kosten van het schoolbestuur voor de vervangende nieuwbouw van het Erfgooiers 
College door Zenzo MV VOF, waarbij een compleet nieuw schoolgebouw aardgasvrij, bijna energie
neutraal en volgens Frisse scholen B wordt opgeleverd. 

3. Instemmen met het verstrekken van een lening van € 400.000,- op basis van annuïteit tegen 3% rente 
en een looptijd van 25 jaar aan het College van Bestuur van het Erfgooiers College voor de 
aanvullende maatregelen die nodig zijn om tot een volledig energieneutraal schoolgebouw te komen 
(€ 350.000) en financiering van aanvullende kosten voor de school (€ 50.000,-). 

Toelichting op het te nemen besluit 

Aanleiding 
Op 20 november jl. is het resultaat bekend geworden van de Europese aanbesteding voor de nieuwbouw 
van het Erfgooiers College. Er is één partij die heeft ingeschreven, namelijk Zenzo MV VOF. Zenzo heeft 
een bieding gedaan voor een compleet nieuw schoolgebouw dat aardgasvrij, bijna energieneutraal en 
volgens Frisse scholen B wordt opgeleverd. Hoewel zowel het Erfgooiers College als ons college zeer 
verheugd zijn over het resultaat, betekent dit een overschrijding met € 532.000,- inclusief 21% btw van het 
door uw raad en de school vastgestelde budget. Daarnaast heeft Zenzo via het kansendossier 
aangegeven volledig energieneutraal te kunnen bouwen voor een meerprijs van € 350.000,- exclusief btw. 

Argumentatie 

1. Vaststellen krediet vervangende nieuwbouw 
Op grond van artikel 3.b. van de budgetovereenkomst met het College van Bestuur (CvB) van het 
Erfgooiers College dient uw raad na aanbesteding het definitieve bouwkrediet beschikbaar te stellen. 
De bieding van Zenzo betreft € 11.591.800,- inclusief btw. 
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Uw raad heeft eerder een krediet beschikbaar gesteld van in totaal € 10.500.000,- voor de bouw en de 
bijkomende kosten voor voorbereiding en toezicht. Daarnaast investeert het Erfgooiers College zelf 
€ 2.000.000 in de nieuwbouw en daarnaast nog in de kosten van volledig energieneutraal bouwen. 
Het uitgangspunt was gedeeltelijke nieuwbouw en gedeeltelijke renovatie van de school. Zenzo heeft 
aangegeven dat het goedkoper en beter uitvoerbaar is om volledige nieuwbouw te realiseren. Om de 
opdracht aan Zenzo te gunnen is naast de eigen bijdrage van de school een totaal krediet van de 
gemeente nodig van € 11.032.000,-. 
Als uw raad instemt met dit voorstel kan het Erfgooiers College samen met Zenzo de aanbieding 
verder uitwerken tot een definitief ontwerp. Volgens planning start de bouw in augustus 2019. 
De oplevering is gepland in december 2020. 

Aanvullend krediet 
De extra benodigde middelen van in totaal € 532.000,- zijn een gevolg van de prijsontwikkelingen in de 
bouw. De gemeente heeft tot nu toe geïndexeerd tot en met 1 januari 2018. De extra benodigde 
middelen bestaan dus enerzijds uit de nog te realiseren indexering naar prijspeil 2019 en anderzijds uit 
de autonome bouwkostenontwikkeling die niet in de pas loopt met de prijsindex die wordt gehanteerd 
in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. 
In artikel 4 van de budgetovereenkomst die de gemeente met het College van Bestuur (CvB) van het 
Erfgooiers College heeft gesloten is opgenomen dat het CvB alleen bij calamiteiten die voor het CvB 
onvoorzien en onvermijdbaar zijn, een beroep kan doen op de gemeente. Wij zijn van mening dat deze 
(landelijke) prijsstijgingen het CvB niet kunnen worden aangerekend en stellen uw raad daarom voor 
om een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 532.000 inclusief btw. 

2. Resultaat Europese aanbestedino 
Het resultaat van de Europese aanbesteding heeft geleid tot een inschrijving voor nieuwbouw voor een 
bouwsom van € 11.591.800,- inclusief btw voor de vervangende nieuwbouw van het Erfgooiers 
College door Zenzo MV VOF, waarbij een compleet nieuw schoolgebouw aardgasvrij, bijna energie
neutraal en volgens Frisse scholen B wordt opgeleverd. 

3. Voorfinanciering volledig eneraleneutraal 
Uw raad heeft in de raadsvergadering van 30 juni 2016 besloten om Motie M7 betreffende 'Erfgooiers 
energieneutraal en toekomstbestendig' aan te nemen. Deze motie is vervolgens verwerkt in de 
budgetovereenkomst met het CvB. Op grond van deze uitgangspunten is de aannemer gevraagd om 
in het kansendossier op te nemen welke aanvullende investeringen nodig zijn om te komen tot een 
maximaal energieneutraal schoolgebouw. Zenzo heeft aangegeven een volledig energieneutraal 
gebouw op te kunnen leveren voor een meerprijs van € 350.000,- (exclusief btw, aangezien de btw op 
de aanschaf kan worden teruggevraagd) voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Hiermee 
wordt volgens de berekeningen van Zenzo per saldo een jaarlijkse besparing op de exploitatielasten 
gerealiseerd van € 23.000,- exclusief btw. Dit voordeel kan nog oplopen als de school in aanmerking 
komt voor de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). Met instemming van 
het CvB van het Erfgooiers College stellen wij u voor om de investering voor te financieren. De kosten 
van de lening en de besparing op de lasten komen voor rekening van het CvB (zie verder de financiële 
paragraaf). 

Geheimhouding 
Niet van toepassing. 

Alternatieven 
De aanbesteding stoppen. Gelet op de beperkte noodzakelijke aanvullende bijdrage in relatie tot de 
overspannen bouwmarkt achten wij dit geen serieus alternatief. 

Uitvoering inspraak en participatieverordening 
Het College van Bestuur van het Erfgooiers College heeft ingestemd met dit voorstel. 
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Beslistermijn 
De raad van 7 februari 2019 (of eerder indien mogelijk}, zodat het Erfgooiers College de opdracht definitief 
kan gunnen. Na ons besluit is voorlopig gegund onder voorbehoud van besluitvorming door uw raad. 

Financiële paragraaf 

Bouwkrediet 
Ten behoeve van de nieuwbouw van het Erfgooiers College is reeds een krediet beschikbaar gesteld van 
€ 10.500.000," (prijsniveau 2018) onder aftrek van het reeds ter beschikking gestelde voorbereidings
krediet van € 386.000,-. Afschrijving vindt plaats in 40 jaar en start in het jaar van ingebruikname. 

Aanbestedinqsresultaat 
De aanbieding van Zenzo MV VOF van € 11.591.800 inclusief btw is afgerond € 532.000 incl. btw hoger 
dan het beschikbare aanbestedingsbudget van € 11.060.404 inclusief btw (overschrijding afgerond 5%). 
De overschrijding is enerzijds veroorzaakt doordat het aanbestedingsbudget prijspeil 1-1-2018 betrof. 
Anderzijds ligt de oorzaak in de autonome bouwkosten-stijging. 
Voorgesteld wordt in te stemmen met het beschikbaar stellen van een aanvullende bijdrage van 
€ 532.000,- incl. btw ten laste van de vrije ruimte in de egalisatiereserve. Dit bedrag zal uit de 
egalisatiereserve worden overgeheveld naar de afschrijvingsreserve Erfgooiers College, waardoor de 
afschrijvingslasten volledig zijn gedekt. 

Voorfinanciering 
Gelet op de uitkomst van de aanbesteding is het voor het Erfgooiers College mogelijk de duurzaamheids
investeringen in het volledig energieneutraal bouwen (€ 350.000,-) terug te verdienen. Daarnaast zijn er 
nog enkele risicoposten die een aanvullende investering van de school vragen (€ 50.000,-). 
Voorstel is het Erfgooiers College een annuïtaire geldlening te verstrekken van € 400.000,-, af te lossen in 
25 jaar (rente vanaf datum opname, aflossing voor het eerst een jaar na oplevering nieuwbouw) tegen een 
rentepercentage van 3%. Hiermee kan het Erfgooiers College duurzaamheidsmaatregelen financieren en 
vervolgens de lasten van de lening dekken uit de hierdoor bespaarde exploitatielasten en de mogelijke 
opbrengst bij toekenning van de door de school aan te vragen SDE+ subsidie. 

Het aanvullend krediet en de voorfinanciering hebben geen effect op het begrotingsresultaat. 

Risicoparaoraaf 
In artikel 4 van de Budgetovereenkomst, die wij met het College van Bestuur van het Erfgooiers College 
hebben gesloten, is het volgende afgesproken over de wijze waarop nu en in de toekomst met mogelijke 
risico's moet worden omgegaan: 

'Indien de kosten van de nieuwbouw/renovatie hoger zijn dan de door de gemeenteraad beschikbaar 
gestelde vergoeding en de eigen bijdrage van het college van bestuur van twee miljoen euro, zal het college 
van bestuur géén beroep doen op de gemeente. Tenzij deze kosten zijn ontstaan door een calamiteit die 
voor het college van bestuur onvoorzien en onvermijdbaar (en de oplossing meestal onuitstelbaar) Is. In een 
dergelijke situatie zal in gezamenlijkheid naar een passende oplossing worden gezocht.' 

Hoewel zowel het CvB als ons college er alles aan zullen doen om verder financieel nadeel te voorkomen, 
zijn calamiteiten ook in de toekomst nooit uit te sluiten. De gemeente heeft tenslotte de wettelijke taak om 
de zorgen voor goede onderwijshuisvesting. 

MZ/ONT/ont/ls Rvs Aanbestedingsresultaat vervangende nieuwbouw Erfgooiers College raadsvergadering 7 februari 2019 



Zaak- en documentnummer: Z.073245 / D.821776

Ontvangstdatum:  - Verzenddatum:

-4-

Overiqe Raadsinformatie 

Bevoegdheid 
De vaststelling en aanpassing van de begroting, inclusief het instellen van voorzieningen zijn 
bevoegdheden van de raad op grond van art. 189 Gemeentewet. 

Collegeprogramma 
1. Collegeakkoord 2014-2018 'Aan de Wind', paragraaf 1.8 Onderwijshuisvesting 
2. Collegeakkoord 2018-2022 'Vitaal en Verbindend': 

paragraaf 2.8.3 'Schoolgebouwen worden duurzaam en met een goed binnenklimaat, passend 
voor het onderwijs dat in Huizen geboden wordt; 
paragraaf 3.10.2 'De komende vier jaar zal de gemeente stappen zetten om, via een aanvulling 
van de reserve duurzaamheid, door de uitvoering van verschillende activiteiten, zoals bijvoor
beeld nieuwe schoolgebouwen aardgasvrij/energieneutraal opleveren en bestaande scholen 
faciliteren bij verduurzaming'. 

Begroting 
Programmabegroting 2015, Sociale infrastructuur, punt 8: goede huisvesting voor het Erfgooiers College. 

Eerdere besluiten 
1. Raadsbesluit 10 december 2015: Beschikbaar stellen voorbereidingskrediet vervangende nieuwbouw 

Erfgooiers College. 
2. Raadsbesluit 31 maart 2016: Aanvullende bijdrage nieuwbouw Erfgooiers College. 
3. Raadsbesluit 30 juni 2016: Motie M7 betreffende Erfgooiers energieneutraal en toekomstbestendig. 

Voorgeschreven procedure 
Niet van toepassing. 

Kader- en beleidsnota's 
1. Kadernotitie Integraal onderwijs-huisvestingsplan 2017-2027. 
2. Milieuprogramma 2016-2020, waarin de ambitie "Huizen Klimaatneutraal in 2050" is opgenomen. 

Evaluatie 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 
1. Raadsbesluit 30 juni 2016: Motie M7 betreffende Erfgooiers energieneutraal en toekomstbestendig. 

Burgemeester en wethouders. 

De secretaris De burgemeester 

Advies raadscommissie 

[in te vullen door raadsgriffier] 
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