Intentieovereenkomst
Partijen:
1. Het college van B en W van de gemeente Borne, ten deze krachtens het B- en W-besluit van
8 mei 2012 vertegenwoordigd door de heer L. Albers, wethouder onderwijs, hierna te noemen:
B en W van Borne;
2. De Stichting Carmelcollege, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer mr. drs.
R.W.J. Rijk, voorzitter van het College van Bestuur van de Stichting Carmelcollege, hierna te
noemen: de Stichting Carmelcollege;
Overwegende dat:
1. de huisvesting van de VMBO,HAVO,VWO van de onder het bevoegd gezag van de Stichting
Carmelcollege ressorterende ScholengemeenschapTwickelcollege van de stichting
Carmelcollege, locatie Oude Hengeloseweg 123, te Borne vervangen dient te worden door
een permanente huisvesting in een modern goed geoutilleerd gebouw door middel van
verbouw c.q.revitalisering;
2. dat voor de sociaal economische structuur van de gemeente Hengelo en Borne het wenselijk
is dat de VO-vestiging aan de Oude Hengeloseweg 123 hier onderdeel van is;
Komen het volgende overeen:
Artikel 1. Begripsbepalingen:
1. VMBO, HAVO,VWO-school: school voor Voortgezet Onderwijs (VO). Breed instroompunt voor
de groepen 1 en 2 (onderbouw)
Artikel 2. Doel van de overeenkomst.
1. Deze overeenkomst heeft primair ten doel het over en weer uitspreken van de wil om te
komen tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de realisatie van een te
verbouwen c.q. te revitaliseren VMBO,HAVO,VWO- school, voor de groepen 1 en 2
(onderbouw) aan de Oude Hengeloseweg 123 te Borne;
2. Daarbij spreekt enerzijds het college zich uit dat het de raad zal voorstellen een besluit van
deze strekking te nemen en anderzijds dat de Stichting Carmelcollege instemt met de
verplichtingen die daaraan wordt verbonden en die hierna staan vermeld in artikel 5.
Artikel 3. Ingangsdatum en duur van de overeenkomst.
1. De overeenkomst treedt in werking met ingang van 15 mei 2012.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor een duur van één jaar en eindigt derhalve op 15 mei
2013.
3. Te streven naar een uitvoeringsovereenkomst vanaf 15 mei 2013.
Artikel 4. Intentie college van B en W.
1. Het college van B en W van de gemeente Borne zal de raad van de gemeente Borne het
volgende besluit voorleggen en bevorderen dat de raad hiermee instemt:
het beschikbaar stellen van een taakstellend krediet van maximaal € 4.200.000,- conform het
in 2005 afgesproken financiële uitgangspunt voor de nieuwbouw van een nevenvestiging
VMBO/Havo/VWO ( onderbouw) aan de Oude Hengeloseweg 123 in Borne voor 350
leerlingen.
Artikel 5. Verplichting Stichting Carmelcollege
1. Indien de raad van de gemeente Borne besluit tot genoemde in artikel 4 verplicht de stichting
Carmelcollege zich tot het navolgende:

a. het leveren van een eigen bijdrage van een nader te bepalen bedrag, afhankelijk van de
definitieve plannen voor de verbouw c.q.revitalisering van een nevenvestiging
VMBO/HAVO/VWO ( onderbouw) aan de Oude Hengeloseweg 123 in Borne voor 350
leerlingen.
b. Het ontwerp “Revitalisering VO-vestiging Oude Hengeloseweg 123, 2012” als uitgangspunt te
nemen voor de realisering van de nevenvestiging VMBO/Havo/VWO ( onderbouw) aan de
Oude Hengeloseweg 123 in Borne voor 350 leerlingen
c. Het bouwheerschap t.a.v. de nieuwbouw van de nevenvestiging VMBO/HAVO/VWO
( onderbouw) aan de Oude Hengeloseweg 123 in Borne voor 350 leerlingen, wordt uitgevoerd
door de stichting Carmelcollege in nauw overleg met de gemeente Borne. Er wordt een
project/stuurgroep geformeerd, waarin o.a. de gemeente Borne zitting neemt.
d. Te verklaren dat met de realisatie van de voorzieningen wordt voorzien in de VO-onderwijs
huisvestingsbehoefte voor minimaal 15 jaar, met langere toekomstbestendigheid, gebaseerd
op de prognoses 2012.
2. de stichting Carmelcollege verklaart door ondertekening van de overeenkomst dat zij, indien het
raadsvoorstel als bedoeld in artikel 4 wordt aangenomen, zal instemmen met de voorwaarden als
hiervoor genoemd
Artikel 6 Verlenging, tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.
1. Deze intentieovereenkomst wordt in overleg tussen de partijen verlengd indien niet binnen de
termijnen van één jaar een andere uitwerkingsovereenkomst is aangegaan. Tot deze verlenging
wordt minimaal drie maanden voor het eindigen van de overeenkomst besloten en daarbij wordt
een nieuwe termijn bepaald.
2. Met instemming van beide partijen kunnen bij verlenging van de overeenkomst aanvullende
afspraken worden opgenomen in deze intentieovereenkomst.
3. Partijen zijn gerechtigd om in die gevallen waarin de realisatie van het doel van de overeenkomst
aantoonbaar wordt gehinderd door al dan niet verwijtbare gedragingen dan wel nalatingen van
één van de partijen deze overeenkomst tussentijds te beëindigen door ontbinding van de
overeenkomst.
4. Deze ontbinding vindt niet plaats dan nadat partijen zich gedurende twee maanden tot het uiterste
hebben ingespannen deze in minimaal twee mondelinge overleggen op te lossen.
5. Ontbinding en/of opzegging van deze overeenkomst dient altijd schriftelijk en bij aangetekend
schrijven te geschieden en tenminste drie maanden voor afloop van de overeenkomst.
Artikel 7. Geschillen.
1. Partijen verklaren op de overeenkomst Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen zijn onderworpen aan de uitspraak van de rechter.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en ondertekend te
Borne op 15 mei 2012 of op een nader te bepalen datum
College van B en W van de gemeente Borne,
Namens deze,

Dhr. L. Albers
Wethouder Onderwijs

Stichting Carmelcollege,
Voor deze, de voorzitter van het College van Bestuur
mr. drs. R.W.J. Rijk

