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Hevo treft geen blaam bij renovatie en nieuwbouw Avicenna college  
 
 
Op 12 november 2020 publiceerde de Rekenkamer Rotterdam het onderzoek ‘Gefundeerd 
bouwen’ naar de onderwijshuisvesting in de gemeente Rotterdam. Een van de onderzochte 
casussen was de nieuwbouw en renovatie van het Avicenna college. Hierbij is een oordeel 
gegeven over het handelen van de gemeente Rotterdam en het schoolbestuur van Avicenna. 
De rekenkamer heeft geen oordelen en conclusies getrokken over Hevo, de partij die de 
renovatie en nieuwbouw verzorgde. Toch zijn onbedoeld conclusies van de rekenkamer 
over hoe dit proces is verlopen, op een verkeerde wijze in de media opgevat, in het 
bijzonder waar het de rol van Hevo betreft. 
 
De rekenkamer heeft onder meer geconcludeerd dat het Avicenna college het zogeheten 
risicodragend projectmanagement in dit specifieke geval onrechtmatig heeft aanbesteed. 
Hoewel Hevo en het schoolbestuur deze conclusie niet delen, bevat deze conclusie geen enkel 
oordeel over het handelen van Hevo zelf, de partij aan wie de opdracht uiteindelijk is gegund. 
De rekenkamer stelt dus op geen enkele wijze dat Hevo in het kader van of in verband met de 
aanbesteding de aanbesteding onrechtmatig heeft gehandeld dan wel zichzelf op 
ongeoorloofde wijze heeft bevoordeeld. 
 
In de media is tevens het beeld ontstaan dat bij de realisatie van de onderwijshuisvesting 
onderwijsmiddelen zouden zijn verdwenen. Het staat echter vast dat het schoolbestuur het 
door de gemeente toegekende taakstellend budget van € 12,7 mln. daadwerkelijk aan Hevo 
heeft betaald, waarna Hevo renovatie en nieuwbouw van het Avicenna college heeft 
gerealiseerd. Met de goedkeurende controleverklaring heeft de accountant vastgesteld dat er 
geen geld is ‘verdwenen’ en dat het geld op rechtmatige wijze is besteed. De rekenkamer heeft 
louter vastgesteld dat niet duidelijk is op welke wijze dat is gebeurd. Dit is inherent aan 
risicodragend projectmanagement, omdat de administratie noch bij de gemeente, noch bij het 
schoolbestuur berust. Kortom, er is geen enkele aanleiding te stellen dat Hevo bij de besteding 
van middelen onjuist heeft gehandeld.   
 
Ook het ontstane beeld dat er publiek geld is overgebleven en dat dit ten onrechte ‘in de zakken 
van Hevo’ is beland, is pertinent onjuist. De rekenkamer heeft geen enkele aanwijzing dat er 
geld over is gebleven en dat Hevo daarvan ten onrechte heeft geprofiteerd.  
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