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Onderwijshuisvesting Programma en overzicht 2013 

Concept raadsbesluit 

De raad besluit: 
I. de totale kosten van het Programma en overzicht onderwijshuisvesting vast te stellen op 

9,7 miljoen euro; 
II. voor de investering 2013 nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing voor basis, speciaal en 

voortgezet onderwijs de benodigde kredieten van 6,1 miljoen euro beschikbaar te stellen; 
III. een bedrag van 1,4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor maatregelen bitmenklimaat 

PO/SO waarvan 1,0 miljoen euro investering en 0,4 miljoen euro exploitatie; 
IV. de kapitaallasten van de investeringen van in totaal 7,1 miljoen euro te dekken binnen de 

begroting onderwij shuisvesting; 
V. de overige kosten van 2,685 miljoen euro voor 1,95 miljoen euro te dekken uit het 

beschikbare budget dat daarvoor is opgenomen in de begroting 2013 en het restant 0,735 
miljoen euro te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting; 

VI. de gemeentebegroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen. 
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Publieks-samenvatt ing 

De gemeente is samen met schoolbesturen verantwoordelijk voor schoolgebouwen waar het prettig 
is om in te leren en te werken. Goed onderhouden gebouwen met een optimaal birmenklimaat die 
voldoen aan de onderwijskundige eisen van deze tijd zijn voorwaardenscheppend voor goede 
leerprestaties van kinderen. 
Het Programma bevat de jaarlijks door schoolbesturen ingediende aanvragen voor het in 
standhouden van de schoolgebouwen in het primair, speciaal en voorgezet ondenvijs. Naast 
onderhoud, huur en capaciteitsaanvragen bevat het programma ook aanvragen voor (vervangende) 
nieuwbouw van scholen. Zo worden dit jaar middelen beschikbaar gesteld voor nieuwbouw voor de 
Reim4 scholen, voor de uitbreiding van de Starter en voor de bouw van een sporthal in de Wijert. 
Daamaast zijn middelen beschikbaar gesteld voor het verbeteren van het binnenklimaat van 
basisscholen en scholen in het speciaal onderwijs. Veel schoolgebouwen in het basis- en speciaal 
onderwijs zijn gezien hun leeftijd, toe aan renovatie met als doel het verbeteren van de 
ftinctionaliteit en gebmiksvriendelijk van de gebouwen. Natuurlijk zorgt renovatie ook voor 
verlenging van de levensduur van de gebouwen. Er wordt een begin gemaakt met de renovatie/ 
aanpassingen door aan te haken bij scholen waarvan het birmenklimaat in 2013 wordt verbeterd. 
Deze integrale aanpak is niet alleen kostenbesparend maar betekent vooral minder overlast voor de 
gebmikers van de gebouwen. 

Inleiding 

In de huisvesting van scholen voor basis-, speciaal en voortgezet onderwijs speelt de gemeente een 
centrale rol. Groningen hanteert als doelstelling voor de wettelijke opdracht om te voorzien in 
adequate onderwijshuisvesting: "het zorgdragen voor de plarming en financiering van een 
evenwichtig gespreid, in kwantitatief opzicht toereikend en kwalitatief hoogwaardig gebouwen-
bestand". Deze wettelijke taak is op gemeentelijk niveau vormgegeven in de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Groningen. In de verordening staan de regels voor de 
bekostiging, de jaarlijkse cyclus voor aanvragen door schoolbesturen, prioritering, toekeiming en 
weigering van voorzieningen. Gemeente en schoolbesturen voeren op overeensteimning gericht 
overleg over het jaarlijks op te stellen Programma en overzicht ondenvijshuisvesting. Uiteraard is er 
ook veelvuldig bilateraal overleg geweest tussen schoolbesturen en gemeente over de ingediende 
aanvragen en de voorgenomen beslissingen daarop. 

Beoogd resultaat 

Met het opstellen van het Programma stelt de gemeente schoolbesturen in de gelegenheid om de 
noodzakelijke onderhoud aan de casco van de bestaande schoolgebouwen te verrichten. Zo blijven 
de schoolgebouwen bouwkundig en technisch optimaal toegemst om te kunnen voorzien in de 
onderwij skundige eisen van de tijd. Daamaast wordt nieuwbouw gepleegd waardoor oude 
inefficiente gebouwen worden vervangen door gebmiksvriendelijke, duurzame gebouwen met een 
"gezond" birmenklimaat. 

Kader 

In het Integraal Huisvestingsplan 2012 - 2015, door uw raad vastgesteld in juli 2011, zijn de 
toekomstige beleidskaders voor de onderwijshuisvesting vastgelegd. De prioriteit voor de toekomst 
ligt nu en in de nabij e toekomst bij het verbeteren van de kwaliteit van de bestaande gebouwen. 
Birmen de kwaliteitsslag, die wdj willen, ligt de prioriteit bij duurzaamheid (energiezuinigheid) en 
het verbeteren van het bitmenklimaat van bestaande schoolgebouwen op basis van het concept 
"frisse scholen". Uw raad heeft in april 2012 de beleidsnotitie "Op naar schoolgebouwen van de 
toekomst" vastgesteld. Daarin wordt gesteld dat schoolgebouwen die op leeftijd zijn biimen 



afzienbare tijd gerenoveerd dienen te worden. Het verbeteren van de gebmikswaarde en de 
ftinctionaliteit van de schoolgebouwen geniet voor de komende jaren de prioriteit. Voor de 
uitvoering wordt een Masterplan opgesteld. In het programma worden middelen beschikbaar gesteld 
om een begin te maken met de aanpassingen. 

Argumenten/afwegingen 

Het opstellen van het Programma en overzicht is birmen de onderwijswetgeving een wettelijke taak 
van de gemeente. Gemeente en schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de 
onderwijshuisvesting maar de bekostiging naar schoolbesturen loopt via het Rijk en de gemeente. 
Het Programma weerspiegelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

IVIaatscliappelijk draagvlak/part ic ipat ie 

Gemeente en schoolbesturen voeren op overeenstemming gericht overleg over het jaarlijks op te 
stellen Programma en overzicht onderwijshuisvesting. Uiteraard is er ook veelvuldig bilateraal 
overleg geweest tussen schoolbesturen en gemeente over de ingediende aanvragen en de 
voorgenomen beslissingen daarop. 
Het is niet altijd mogelijk om op alle onderdelen van het Programma overeenstemming te bereiken. 
Schoolbesturen kurmen wanneer ze het niet eens zijn met bepaalde beslissingen de geeigende 
kanaien volgen en bezwaar aantekenen. 

Financiele consequenties 

Samenvatend gaat het om de volgende kostencategorieen: 

Binnenklimaat PO € 1.400.000,-
Nieuwbouw/uitbreiding/aanpassing € 6.059.000,— 
Onderhoud €1.245.000,-
Huurvergoeding € 904.000,-
1̂  inrichting € 136.000,-

Financiele paragraaf. 
Algemeen. 
De financiering van de aan uw raad aangeboden voorzieningen vindt plaats birmen de begroting 
onderwijshuisvesting. Wij gaan uit van het bestaand beleid waarbij het beschikbare budget voor 
onderwijshuisvesting wordt verminderd met alle vaste/doorlopende verplichtingen en het resterende 
is beschikbaar voor de financiering van het progranuna ondenvij shuisvesting 2013. Wanneer het 
restant van het budget ontoereikend is, dan vindt onttrekking plaats aan de reserve. 

Toelichting op de ontwikkeling van het financiele kader. 
De lasten voor onderwijshuisvesting worden bekostigd uit het budget onderwijshuisvesting. Een 
eventueel verschil tussen noodzakelijke middelen en beschikbare middelen wordt jaarlijks 
gecompenseerd via de reserve onderwijshuisvesting. Dat is een afweging die aan de gemeenteraad 
wordt voorgelegd. De mate waarin de reserve onderwijshuisvesting zich ontwikkeld is mede 
afhankelijk van de ambities in de onderwijshuisvesting. 
Als gevolg van de verzelfstandiging openbaar onderwijs heeft uw raad besloten om vrijvallende 
middelen, na aftrek van lasten die een gevolg zijn van de verzelfstandiging, toe te voegen aan de 
middelen voor onderwijshuisvesting. Naast de lasten voor de bmidsschat zijn wij ook 
geconfronteerd met frictiekosten van temgkerende medewerkers en vervallen dekkingsmiddelen als 
gevolg van de beeindiging van de SLA voor huisvestingsadvies. Deze lasten zijn, in lijn met de 



gehanteerde gedragslijn, in mindering gebracht op de vrijval die de komende jaren aan middelen 
voor onderwijshuisvesting zal worden toegevoegd. 

Indexering. 
Op het moment van de opstelling van dit programma is de index voor 2013 nog niet bekend. 
Voomitlopend op de bekendmaking van de index 2013 hebben wij de aanvragen geindexeerd voor 
2,5%. Dit is gebaseerd op de prijsstijging in de eerste zes maanden van 2012. Wij gaan er vanuit dat 
de inflatie over het jaar 2012 niet hoger uitkomt dan de opgenomen 2,5% 

Verhoging BTW. 
Er moet rekening worden gehouden met een verhoging van de btw met 2% met ingang van 
1 oktober 2012. Vooralsnog kunnen wij niet anders van uitgaan dat een BTW verhoging van 2% 
wordt doorgevoerd. Daarom hebben wij aanvragen over onderhoudsvoorziening met 2% verhoogd. 
Overige onderdelen hebben wij niet verhoogd om de volgende redenen. 
De investeringbedragen en de 1̂  inrichting zijn gebaseerd op de landelijke norm. De huidige 
economische situatie heeft, tot op heden, niet geleid tot prijsverhoging. Een dalende trend is juist 
waameembaar in verband met concurrentie. De aangevraagde huurprijzen hebben als grondslag de 
huurovereenkomst waarbij BTW geen rol speelt voor scholen omdat scholen geen BTW aftrek 
kennen. Om die reden hebben wij de aanvragen voor de huur niet verhoogd. 

Omvang aangevraagde voorzieningen. 
De voorzieningen in dit Programma inclusief binnenklimaat bedragen in totaal 9,6 miljoen euro. 
Dit bedrag specificeren wij als volgt. 

Voorziening 

Binnenklimaat 
Nieuwbouw/uitbreiding 
Onderhoud 
Huurvergoedingen 
Inrichting 

Totaal 

Totaal voorziening 

1.400.000 
6.059.000 
1.245.000 

904.000 
136.000 

9.744.000 

Investering 

1.000.000 
6.059.000 

7.059.000 

Exploitatie 

400.000 

1.245.000 
904.000 
136.000 

2.685.000 

Investeringen. 
De beschikbaarstelling van de kredieten voor grote projecten vindt gefaseerd plaats. Voor de 
jaarschijf 2013 hebben wij deelkredieten gevraagd voor Van Heemskerck, Starter, ReitdiepcoUege, 
Sporthal de Wijert en Binnenklimaat. Een deel van de kredieten van deze projecten is afgelopen 
jaren reeds uitgetrokken. 
De volledige kapitaallasten van deze kredieten worden de komende jaren voor het eerst zichtbaar 
nadat de projecten afzonderlijk zijn afgerond. In de begroting 2013 hebben wij rekening gehouden 
met de bouwrente over de lopende investeringen. Daarin hebben wij deze nieuwe kredieten ook 
meegenomen aangezien ze deel uitmaken van de prioriteiten zoals is opgenomen in het IHP 2012-
2015. 



Exploitatie. 
De kosten verbonden aan onderhoud, huren en eerste inrichting worden opgevangen biimen de 
exploitatiebegroting. Dit uitgavenniveau 2013 is nagenoeg in lijn met het beeld dat geschetst is in de 
financiele paragraaf van het IHP. Het beschikbare budget voor programma 2013 is 1,95 miljoen 
euro. De uitgaven in de exploitatie voor 2013 bedraagt € 2,685 miljoen euro. Daarmee vertoont de 
exploitatiebegroting een tekort van 735 duizend euro. Wij stellen daarom voor het tekort van 735 
duizend euro te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting. De reserve is ingesteid voor dit soort 
fluctuaties in de uitgavenspatroon. 

Begrotingswij ziging. 
Het programma onderwijshuisvesting heeft een ander traject en tijdpad dan de begroting. Wanneer 
het programma door uw raad is vastgesteld, moet de begroting daarom gewijzigd worden. Daarom 
stellen wij hierbij voor de begroting 2013 te wijzigen zoals hieronder is aangegeven waarbij de 
aangevraagde voorzieningen opgenomen kunnen worden in de begroting. 
Begrotingswijziging tbv Programma onderwijshuisvesting 2013, 

Betrokken dienst(en) 
Naam voorstel 
Besluitvorming (orgaan + datum + nummer) 
Incidenteel / Structureel 
Soort wijziging 
Tijdsplanning kredieten 

Financiele begrotingswijziging (exploitatie) 

3.1 Integraal Jeugdbeleid 
3.1 Integraal Jeugdbeleid 

Totalen wijziging exploitatie 

l/S 

1 
1 

Binnenklimaat en Fris & duurzaam 

OCSW 
Programma onderwijshuisvesting 2013 en binnenklimaat 

Incidenteel 
Exploitatie en investeringen 

2013 

Lasten 

735 

735 

Baten 

0 

Toevoeging Onttrekking 
Saldo reserve reserve 

-735 
0 735 

-735 0 735 

Saldo 

-735 
735 

0 

Financiele begrotingswijziging (investeringen) 

Diverse deelkredieten programma 2013 
Investering in binnenklimaat 

Totaai investeringskredieten 

l/S 

1 
1 

Lasten 

6.059 
1.000 

7.059 

Baten 

0 

Toevoeging Onttrekking 
Saldo reserve reserve 

-6.059 
-1.000 

-7.059 0 0 

Saldo 

-6.059 
-1.000 

-7.059 

Realisering en evaluatie 

De uitvoering van het Programma is de verantwoordelijkheid van de verschillende schoolbesturen. 
Bij de afrekening van de verschillende voorzieningen controleert de gemeente ofde toegekende 
voorzieningen ook zijn uitgevoerd. 

Gelet op het vorenstaande stellen wi] uw raad voor te besluiten: 
I. de totale kosten van het Programma en overzicht onderwijshuisvesting vast te stellen op 9,7 

miljoen euro; 
II. voor de investering 2013 nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing voor basis, speciaal en 

voortgezet ondenvijs de benodigde kredieten van 6,1 miljoen euro beschikbaar te stellen; 
III. een bedrag van 1,4 miljoen euro beschikbaar te stellen voor maatregelen binnenklimaat 

PO/SO waarvan 1,0 miljoen euro investering en 0,4 miljoen euro exploitatie; 
IV. de kapitaallasten van de investeringen van in totaal 7,1 miljoen euro te dekken binnen de 

begroting onderwijshuisvesting; 



V. 

VI. 

de overige kosten van 2,685 miljoen euro voor 1,95 miljoen euro te dekken uit het 
beschikbare budget dat daarvoor is opgenomen in de begroting 2013 en het restant 0,735 
miljoen euro te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting; 
de gemeentebegroting 2013 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Grroningen, 

de burgemeester, / "y"' , ^ 
dr. J.P. (Peter) Rehwinkel / 

" ' ") i-
v.; 

. , . - • — ^ 

de secretaris, 
drs. M.A. (Maarten) Ruys 

w 
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PROGRAMMA ONDERWIJSHUISVESTING 2013 

Bedragen zijn inclusie: 
Code 
G12 015 
G12 013 

G12 122 

012 001 

012 012 

012 016 

012 007 

012 009 

012 008 

012010 

012 023 

012 024 

012 025 

012 026 

012 029 

012 132 

012 028 

012 031 

012 032 

012 019 

012 123 

012 135 

012 002 

012 003 

012 050 

012 058 

012 021 

G12 068 

012 048 

012 049 

012 134 

Bestuumisi 
KGC 
Kentalis 

Kentalis 

SCSO 

SCSO 

Ver. Oer. Spec. 
Ond. Oroningen 
Reiin4 

Renn4 

Renn4 

Remi4 

GSV 

GSV 

GSV 

VCOG 

VCOG 

VCOO 

VCOO 

VCOO 

VCOG 

Vrijeschool 
(Widar) 
CSG 

Vrijeschool 
(Parcival) 
VCVOG 

VGVON 

02G2 

0202 

0202 

0202 

0202 

0202 

0202 

îndexering 2013 
^Rbol 
Sint Michael 
Tine Marcus 

Dr. J. de Graaf 

De Bolster 

De Fiducia 

De Steiger 

Th. De Ruyter 

V Heemskercksch 
(Melisseweg) 
Van Heemskerck/Era 

V Heemskercksch 
Melisseweg 
GSV 

GSV 

GSV 

Kleine Wereld 

Wegwijzer 

Wegwijzer 

Nassau 

Hoeksteen 

Hoeksteen 

Widar 

Alle vestigingen 

Parcival 

W. Lodewijk 
Gynmasium 
Gomarus College 

AMO Schmidt 
(Radiumstr.) 
AMG Schmidt J. van 
Ruysdaelstr. 
Boerhaave 

Boerhaave 

Beyumkorf 

Beyumkorf 

Bredero-school 

Vooizienina 
Onderhoud 
Onderhoud 

Capaciteitsuitbreiding 

Huur sportvelden 

Onderhoud 

Onderhoud 

Onderhoud 

Huur 

Vervangende nieuwb (Fase 4) 

Huur Gymnastiekruimte 

Aanpassing 

Onderhoud 

OLP/meubilau-

Onderhoud 

Onderhoud 

Onderhoud 

Onderhoud 

OLP 

Meubilair 

Onderhoud 

Huur sportvelden 

Huur sportvelden 

Huur sportvelden 

Huur sportvelden 

Onderhoud 

Onderhoud 

Huur Noodlokalen 

Huur ALO 

Onderhoud 

Onderhoud 

Onderhoud 

Bedraa 
10.300 
47.300 

24.600 

9.800 

22.000 

36.800 

5.200 

189.900 

1.124.100 

25.000 

359.800 

47.300 

13.800 

8.100 

3.200 

131.300 

6.900 

20.100 

21.200 

41.200 

37.900 

6.587 

8.800 

29.100 

5.000 

8.800 

15.200 

15.900 

4.200 

44.400 

115.600 



G12 042 

G12 063 
G12 064 

012 034 
G12 037 
G12 076 

G12 077 

G12 078 

G12 079 

012 059 
012102 

G12 085 
012 082 

012 057 

012 072 

012 073 

012 
074/075 
012 094 
012 097 
012 090 
012 092 

0202 

0202 
0202 

0202 
0202 
0202 

0202 

0202 

02G2 

02G2 
0202 

0202 
02G2 

0202 

0202 

0202 

0202 

0202 
0202 
0202 
0202 

Driebond 

J. Haydn 
J. Haydn 

Swoaistee 
Swoaistee 

WA V Liefland 
Bessemoerstr 
WA V Liefland 
Bessemoerstr 
WAV Liefland 
Bessemoerstr 
WA V Liefland 
Paterswoldseweg 
Meander 

Praedmius 
Gymnasium 
Reitdiep College 
Reitdiep C S. van 
Hasselt 
S Jan Bouman 
(Oliemuldersw.) 
Starter 
Paterswoldseweg 
Starter 
(Concourslaan) 
Starter (Parkweg) 

Werkman College 
Werkman College 
Zemike College 
Zemike College 

Huur 

Onderhoud 
Onderhoud 
Onderhoud 
OLP/Meubilau-

Onderhoud 

Onderhoud 

Onderhoud 

Aanpassing 

1' inrichting Speellokaal 

Huur sportvelden 

Huur sportvelden 
Vervangende nieuwbouw 

Onderhoud 

Vervangende nieuwbouw 

Huur 

1' inrichting meubilair/olp 

Huur ALO 
Huur sportvelden 
Huur van Houtenlaan 
Huur van Iddekingeweg 

7.500 

36.300 

6.200 
31.600 
13.400 

44.200 

77.000 

310.000 

87.600 

7.200 

12.400 

26.100 
1.366.300 

7.900 

1.203.400 

138.400 

27.600 

16.300 
33.900 
60.000 

303.200 



OVERZICHT 

Code 

012 014 

012 017 

G12 
018/019/020/021 
G12 022 

012 004 

012 005 

012 006 

GI2011 

012 030 

012 027/033 

G12 047 

012 051 

012 035 

G12 036 

012 
052/53/54/55 
012 039 

012 043 

G12 069 

G12 044/45/46 

G12 083 

012 084 

012/086/087 
089 
G12/091/093/ 

pestuuT 

K.O.C 

Vrijeschool 

Vrijeschool 

Vrijeschool 

Renn4 

Renn4 

Renn4 

Renn4 

VCOG 

VCOG 

0202 

0202 

0202 

0202 

0202 

0202 

0202 

0202 

0202 

0202 

0202 

0202 

0202 

School 

B. Bekkers 

Widar 

Widar 

Widar 

Bladergroen 

Bladergroen 

Erasmus 

Bladergroen 

Kleine Wereld 

Wegwijzer 

Beyumkorf 

Doefinat 

Swoaistee 

Swoaistee 

Catamaran 

Driebond 

Driebond 

Borgman 

Oosterhoogebrag 

Reitdiep College 
(Heesterpoort) 
Reitdiep College 

Zemike College 

Zemike College 

Omschrijving 

Onderhoud 

Aanpassing 

Onderhoud 

Asbestsanering 

Huur dislokatie 

Onderhoud 

Onderhoud 

Huur 

Terrein 

Onderhoud 

Onderhoud 

Onderhoud terrem 

Capaciteitsuitbreiding 

1̂  inrichting olp 

Onderhoud/sloop noodlokalen/ 
capaciteitsuitbreiding/ aanpassing 
Busvervoer 

Onderhoud 

voorbereidingskrediet 

Uitbreidmg permanente huisvestmg, sloop tijdelijke 
huisvesting en vervanging dakbedekkmg 
Capaciteitsuitbreiding 

1° inrichting mventaris 

Capaciteitsuitbreiding/vervangende nieuwbouw/ T 
inrichting inventaris 
Huur V Schendelstr/huur NPC 



Toelichtmg op Programma en Overzicht 2013 

Toelichting per aanvraag 
De aanvragen staan op de volgende bladzijden per schoolbestuur vermeld. 

Bestuur: KathoUeke Onderwijs Centrale 

G12 014 Bisschop Bekkersschool: Onderhoud 
Volgens bouwkundige inspectie is het niet nodig om de cv leidingen en de radiatoren te vervangen. 
Volstaan kan worden met regulier onderhoud. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub a WPG 

G12 015 Sint Michaeh Onderhoud 
Volgens bouwkundige inspectie is het noodzakelijk om de vioeren en wanden van de kelder te 
behandelen tegen vocht. 
Toekenning: vergoeding voor het behandelen van de kelder tegen vocht. 

Bestuur: Koninklijke Kentalis 

G12 013 Tine Marcusschool: Aanpassing 
Volgens inspectie dient de dakbedekking te worden vervangen. Niet langer kan worden volstaan met 
regulier onderhoud. 
Toekenning: vergoeding voor vervangen van de dakbedekking. 

G12 122 Dr. De Graafschool: Capaciteitsuitbreiding 
De school heeft in het Programma 2012 (Gl 1.125) middelen ontvangen voor capaciteitsuitbreiding. 
De plaats waar de uitbreiding gerealiseerd kon worden was toen onderwerp van gesprek. Nu is 
besloten de uitbreiding op het schoolterrein te realiseren en daarvoor tijdelijke units te kopen en te 
plaatsen. Hiervoor zijn aanvullende middelen nodig. 
Toekenning: aanvullende vergoeding voor de aanschaf en plaatsing van units op het schoolterrein. 

Bestuur: Groningse Schoolvereniging 

G12 023 Groningse Schoolvereniging: Capaciteitsuitbreiding 
Voor de realisering van de capaciteitsuitbreiding moet het gebouw worden aangepast. De 
normvergoeding voorziet niet in de extra kosten voor bijvoorbeeld het versterken van de flindering om 
hoogbouw mogelijk te maken. Hiervoor zijn aanvullende middelen nodig. 
Toekenning: aanvullende vergoeding voor het uitvoeren van de benodigde aanpassingen aan het 
bestaande gebouw. 

G12 024 Groningse Schoolvereniging: Onderhoud 
De (houten) achtergevel en de vurenhouten kozijnen zijn aan vervangen toe. Niet langer kan worden 
volstaan met regulier onderhoud. 
Toekenning: vergoeding voor vervangen van de achtergevel en kozijnen. 

G12 025 Gromngse Schoolvereniging: OLP/Meubilair 
De school heefl als gevolg van de toename van leerlingen recht op een groep olp en een groep 
meubilair. De school heeft dan in totaal 1̂  inrichting voor 26 groepen ontvangen. 
Toekenning: vergoeding voor T inrichting OLP/meubilair voor de 26* groep. 



Bestuur: Ver. voor Gereformeerd Speciaal Ond. Groningen 

G012 016 Steiger: Onderhoud 
In het kader van duurzaamheid wordt het dak van de school gei'soleerd en wordt de dakbedekking 
vervangen. 
Toekeiming: vergoeding voor het naisoleren en het aanbrengen van dakdekking. 

Bestuur: RENN 4 

G12 004 Prof. Bladergroenschool: Huur dep. Haren 
De Bladergroenschool telt op 1 oktober 2011 3071eerlingen en heeft recht op 3324 m2 bruto vloer 
oppervlak(BVO). De school heeft echter 3357 m2 bvo en heeft ruim voldoende ruimte voor al haar 
leerlingen. De huur van extra ruimte in de gemeente Haren voor leerlingen van deze school is daarom 
niet nodig. Het vergoeden van de huurlasten voor deze leerlingen betekent dat de gemeente de 
ruimtebehoefte van sommige leerlingen tweemaal vergoed. Navraag bij het Ministerie van Onderwijs 
leert dat er voor schoolbesturen een voorziening c.q. kostenvergoeding bestaat voor non-residentiele 
leerlingen. Het schoolbestuur kan daar een beroep op doen. 
Weigeringsgrond: artikel 98 lid 1 sub a WEC 

G12 005 Prof. Bladergroenschool: Asbest 
Het schoolbestuur vraagt middelen aan voor het verwijderen van asbest die valt onder het categorie 2. 
Volgens gemeentelijk beleid worden alleen de aanwezige categorie 1 asbest verwijdert omdat het een 
gevaar voor de volksgezondheid opievert. Andere categorieen van asbest worden bij renovatie en 
aanpassingen van het gebouw verwijderd. Dat is in dit geval niet aan de orde. 
Weigeringsgrond: artikel 98 lid 1 sub a WEC 

G12 006 Erasmusschool: Asbest 
Het schoolbestuur vraagt middelen aan voor het verwijderen van asbest die valt onder het categorie 2. 
Volgens gemeentelijk beleid worden alleen de aanwezige categorie 1 asbest verwijdert omdat het een 
gevaar voor de volksgezondheid opievert. Andere categorieen van asbest worden bij renovatie en 
aanpassingen van het gebouw verwijderd. Dat is in dit geval niet aan de orde. 
Weigeringsgrond: artikel 98 lid 1 sub a WEC 

G12 007 Th. Hart de Ruyter: Asbest 
Er is asbest categorie 1 in het schoolgebouw aangetroffen. Volgens gemeentelijk beleid vergoedt de 
gemeente de gemaakte kosten voor de verwijdering. 
Toekenning: vergoeding voor het verwijderen van asbest die valt onder categorie 1. 

G12 008 Hart de Ruyterschool: Vervangende nieuwbouw fase 4 
Voor vervangende nieuwbouw is het Renn4 is eerder een voorbereidingskrediet en in een drietal fasen 
een vergoeding voor de kosten van nieuwbouw ter beschikking gesteld. Wij verwachten dat in 2012 
met de bouw kan worden gestart. In het Programma 2013 wordt de laatste fase, fase 4 gehonoreerd. 
Toekenning: deelvergoeding (fase 4) voor vervangende nieuwbouw voor alle vso scholen van Renn 4. 

G12 009 Van Heemskerckschool: huur Melisseweg 12 
Het schoolbestuur huurt in afwachting van de vervangende nieuwbouw ruimte aan de Melisseweg 12. 
Toekenning: vergoeding van de huur voor 12 tijdelijke lokalen voor een periode van 1 jaar. 

G12 010 Van Heemskerckschool: huur gymnastiekruimte Melisseweg 12 
Voor de leerlingen gevestigd aan de Melisseweg huurt de school gymnastiekruimte. 
Toekenning: vergoeding voor het gebruik van de gymaccommodatie. 



G12 011 Prof. Bladergroenschool: Huur dep. UMCG 
De Bladergroenschool teh op 1 oktober 2011 307 leerlingen en heeft recht op 3324 m2 bruto vloer 
oppervlak(BVO). De school heeft echter 3357 m2 bvo en heeft ruim voldoende ruimte voor al haar 
leerlingen. De huur van extra munte op het ziekenhuis terrein (UMCG) voor leerlingen van deze 
school is daarom niet nodig. Het vergoeden van de huurlasten voor deze leerlingen betekent dat de 
gemeente de ruimtebehoefte van sommige leerlingen tweemaal vergoed. Navraag bij het Ministerie 
van Onderwijs leert dat er voor schoolbesturen een voorziening c.q. kostenvergoeding bestaat voor 
non-residentiele leerlingen. Het schoolbestuur kan daar een beroep op doen. 
Weigeringsgrond: artikel 98 lid 1 sub a WEC 

Bestuur: Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs 

G12 001 De Bolster: Huur sportvelden 
De school heeft geen eigen sportterrein. 
Toekenning: huur/gebruik van gemeentelijk sportterrein voor 59 uur gedurende 8 weken 

G12 012 Fiducia: Onderhoud 
Volgens bouwkundige inspectie dient de dakbedekking van de gymzaal te worden vervangen. 
Regulier onderhoud volstaat niet langer. 
Toekerming: vergoeding voor het vervangen van het dakleer van de gymzaal. 

Bestuur: Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen 

G12 028 Nassauschool(Graaf Adolfstr): Onderhoud 
Volgens inspectie dient de wanden van de hoofdentree van het monumentale gebouw te worden 
behandeld voor vochtproblemen. Regulier onderhoud volstaat niet langer. 
Toekenning: Vergoeding voor het impregneren van de wanden van de hoofdentree tegen vocht. 

G12 026 Kleine Wereld: Onderhoud 
Volgens bouwkundige inspectie dient de gemetselde traptreden bij de hoofdingang te worden 
vervangen. Regulier onderhoud volstaat niet langer. 
Toekenning: Vergoeding voor het vervangen van de traptreden bij de hoofdingang. 

G12 030 Kleine Wereld: Onderhoud 
Het bestuur vraagt middelen voor het kappen en herplanten van een boom op het schoolterrein. Het 
gevraagde is echter geen voorziening zoals omschrijven in de verordening huisvesting gemeente 
Groningen. De kosten voor de te verrichte werkzaamheden zijn voor het schoolbestuur. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub f WPO 

G12 027 De Wegwijzer: Onderhoud 
Volgens bouwkundige inspectie is het niet nodig om de biimen en buitenschalen van de 
lichtkoepels te vervangen. Volstaat kan worden met regulier onderhoud. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub f WPO 

G12 029 De Wegwijzer: Onderhoud 
Volgens inspectie dienen de loodslabben te worden vevangen. Regulier onderhoud volstaat niet langer. 
Toekenning: Vergoeding voor het vervangen van de loodslabben. 

G12 033 De Wegwijzer: Onderhoud 
Het vervangen van een buitendeur hoort tot het klein onderhoud. Daarvoor is het schoolbestuur 
verantwoordelijk. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub f WPO 



G12 032/031 Hoeksteen: OLP/Meubilair 
De school telt op 1 oktober 2011 744 leerlingen en heeft daarmee recht op 33 groepen olp/meubilair. 
Het huidige aantal groepen, waarvoor olp/meubilair eerder voor bekostiging in aanmerking is 
gebracht, bedraagt 31. Omdat het aantal leerlingen volgens de prognoses zullen toenemen wordt drie 
i.p.v. de gevraagde twee groepen toegekend. Het aantal groepen waarvoor V inrichting is toegekend 
bedraagt dan 34. 
Toekenning: vergoeding T inrichting olp/meubilair voor drie groepen (32e,33e en 34° groep) 

Bestuur: CSG 

G12 123 Hoofd- en nevenvestigingen: Huur sportterrein 
De school heeft geen eigen buiten sportterrein. 
Toekenning: huur/gebruik sportterrein voor 250 uren per week gedurende 8 weken, (72 voor de 
hoofdvestiging Wessel Gansfort, 95 nevenvestiging Augustinus, 23 voor nevenvestiging De Hamrik, 
60 voor nevenvestiging Vinkenborg). 

Bestuur: Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Groningen 

G12 135 Parcival CoUege: Huurvergoeding sportterrein 
De school heeft geen eigen sportterrein. 
Toekenning: huur/gebruik van gemeentelijk sportterrein voor 38 uur gedurende 8 weken 

Bestuur: Stichting De Vrije School N. - en O. Nederland 

G12 002 Willem Lodewijk Gymnasium: Huurvergoeding sportterrein 
De school heeft geen eigen sportterrein. 
Toekenning: huur/gebruik van gemeentelijk sportterrein voor 53 uur gedurende 8 weken 

Bestuur: Vereniging voor Gereformeerd V.O. Noord Nederland 

G12 003 Gomarus College: Huur sportvelden 
De school heeft geen beschikking over een eigen sportterrein. Gebruik van gemeentelijke 
sportterreinen is nodig. De vergoeding is gebaseerd op 191 klokuren per week gedurende 8 weken. 
Toekenning: vergoeding: huur/gebruik sportterrein 

Bestuur: Widar (De Vrije School bao) 

G12 017 Vrije School (bao) Widar: Onderhoud 
De school vraagt zonwering aan voor de gymzaal i.v.m. duurzaamheid. De gemeente is bezig met de 
implementatie van het project Fris en Duurzaam en in dat project zal ook de Vrijeschool wordt 
onderzocht op de benodigde maatregelen. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub f WPO 

G12 018 Vrije School (bao) Widar: Onderhoud 
De school vraagt vervanging van de stalenkozijnen i.v.m. duurzaamheid. De gemeente is bezig met de 
implementatie van het project Fris en Duurzaam en in dat project zal ook de Vrijeschool wordt 
onderzocht op de benodigde maatregelen. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub f WPO 



G12 019 Vrije School (bao) Widar: Onderhoud 
Het aanwezige zachtboard- en schrotenplafond dient i.v.m. brandveiligheid te worden vervangen. 
Toekenning: vergoeding voor het vervangen van het zachtboard- en schrotenplafond platen. 

G12 020 Vrije School (bao) Widar: Onderhoud 
Het aanwezige dakleer is volgens bouwkundige inspectie nog niet aan vervanging toe. Volstaan kan 
worden met regulier onderhoud. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub f WPO 

G12 021 Vrije School (bao) Widar: Onderhoud 
Volgens bouwkundig onderzoek is de renovatie van het betonwerk niet nodig. Volstaan kan worden 
met regulier onderhoud. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub f WPO 

G12 001 Vrije School (bao) Widar: Asbest 
Het schoolbestuur vraagt middelen aan voor het verwijderen van asbest die valt onder het categorie 2. 
Volgens gemeentelijk beleid worden alleen de aanwezige categorie 1 asbest verwijdert omdat het een 
gevaar voor de volksgezondheid opievert. Andere categorieen van asbest worden bij renovatie en 
aanpassingen van het gebouw verwijderd. Dit is in dit geval niet aan de orde. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub f WPO 

Bestuur: Openbaar Onderwijs Groep Groningen 

G12 034 Swoaistee:Onderhoud 
Volgens bouwkundige inspectie is het nodig om de riolering te vervangen. Regulier onderhoud 
volstaat niet langer. 
Toekenning: vergoeding voor het vervangen van de riolering. 

G12 035 Swoaistee: Capaciteitsuitbreiding 
De school telt op 1 oktober 2011 615 leeriingen en heeft daarmee recht op 3.293 m2 bvo volgens het 
nieuw ruimtebehoeftesytematiek. De bvo van de school telt 3.696 m2. De school heeft dus geen 
ruimtetekort maar is overgedimensioneerd. Aangezien de beschikbare ruimte voldoende is voor de 
ruimtebehoefte wordt de aanvraag op het overzicht geplaatst. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub f WPO 

G12 036 Swoaistee: OLP 
De school telt op 1 oktober 2011 615 leerlingen en heeft daarmee recht op 26 groepen olp/meubilair. 
De groepen waarvoor olp/meubilair eerder voor bekostiging in aanmerking is gebracht, bedraagt 27. 
De aanvraag voor inventaris voor nog een groep wordt daarom op het overzicht geplaatst. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub f WPO 

G12 037 Swoaistee:Meubilair 
De school telt op 1 oktober 2011 615 leerlingen en heeft daarmee recht op T inrichting voor 26 
groepen. De school heeft in het verleden eerste inrichtingskosten inventaris voor 25 groepen 
ontvangen. De prognose geeft een stijging van het aantal leerlingen aan. De aanvraag voor meubilair 
voor twee groepen wordt daarom toegewezen. Het aantal groepen dat T inrichting meubilair heeft 
ontvangen bedraagt dan 27. 
Toegewezen: vergoeding voor twee groepen V inrichting meubilair. 



G12 039 Driebond: Gymvervoer 
Het door het schoolbestuur aangevraagde voorziening is geen voorzieningen in de zin van de 
verordening huisvesting onderwijs van de gemeente Groningen en ook niet van de 
onderwijswetgeving. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub a, juncto artikel 92 van de WPO. 

G12 042 Driebond: huurvergoeding gymzaal 
De school maakt gebruik van de multifunctionele gymzaal in Engelbert en betaald daarvoor een 
bedrag voor huur. 
Toekenning: huurvergoeding voor huur gymzaal MFC Engelbert. 

G12 043 Driebond: Onderhoud 
Volgens bouwkundige inspectie is de dakdekking niet toe aan vervanging. Volstaan kan worden met 
regulier onderhoud. Bovendien wenst het schoolbestuur vervangende nieuwbouw voor deze school. 
Afhankelijk van de ontwikkelingen rond Meerstad zal hier in de toekomst een besluit over worden 
genomen. Nu fors investeren in reparatie en isoleren van het dak met de kans op buitengebruikstelling 
van het gebouw in de toekomst vinden wij op dit moment niet verstandig. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub f WPO 

G12 044 Oosterhoogebrugschool: Vervangen tijdelijke lokalen. 
De school heeft twee tijdelijke lokalen in gebruik. De noodlokalen zijn langer dan vijf jaar in gebruik. 
De gebruikstermijn is afgelopen en dient verlengd te worden. Het schoolbestuur wenst in plaats van 
verlenging de noodlokalen te vervangen door permanente nieuwbouw. Er zijn drie redenen waarom 
deze aanvraag niet in aanmerking komt voor bekostiging. 

1. HetlHP. In het IHP 2012-2015 is aangegeven dat er plannen zijn om op termijn integrale 
nieuwbouw voor deze school op een andere locatie te realiseren. De planontwikkeling 
hiervoor is in volle ontwikkeling. Om de lokalen te blijven gebruiken dient de gebruikstermijn 
te worden verlengd. Tijdelijke verlenging van de noodlokalen behoort tot de mogelijkheden. 
Investeren in permanente lokalen voor een bedrag van minstens € 214.518,- (normatief bedrag 
voor het realiseren van 100m2) die binnen afzienbare tijd weer gesloopt zullen worden vinden 
wij kapitaalsveraietiging. 

2. De normatieve ruimtebehoefte. Het schoolgebouw heeft een permanente 
brutovloeroppervlakte van 2392 m2 (exclusief de tijdelijke lokalen met een bvo van circa 
100m2). Volgens de oktober telling van 2011 is de ruimtebehoefte voor alle leerlingen 2232 
m2. Het gebouw is dus zonder de tijdelijke lokalen al ruim voldoende voor de aanwezige 
leerlingen. Extra ruimte hetzij tijdelijk of permanent is wetteiijk gezien niet nodig. 

3. Prognoses. De prognose geeft aan dat het aantal leerlingen de komende 15 jaar (de benodigde 
tijd voor het toekennen van permanente capaciteitsuitbreiding) niet noemenswaardig zal 
stijgen. Er is eerder sprake van een lichte afname van leerlingen. Capaciteitsuitbreiding is 
daarom niet aan de orde. 

Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub b.c en f WPO 

G12 045 Oosterhogebrugschool: sloop tijdelijke lokalen 
Zie aanvraag G12 043 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub b,c en f WPO 

G12 046 Oosterhogebrugschool: Onderhoud 
Volgens bouwkundige inspectie is het vervangen van de bitumineuze dakbedekking niet aan de orde. 
Er is sprake van noodzakelijke klein onderhoud (geraamd op € 600,-) en deze kosten zijn voor het 
schoolbestuur. Het aangevraagde budget van € 583.955,- staat niet in verhouding tot het noodzakelijke 
geachte klein onderhoud. 
Het bestuur wenst nu aanvullende middelen om de dakbedekking te vervangen en tegelijkertijd een 
beter isolatiepakket aan te brengen. In 2010 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de vervanging van 
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enkele dakvlakken. Vervanging van de resterende dakvlakken is volgens bouwkundige inspectie niet 
aan de orde. Voor het beter isoleren van schoolgebouwen is een gemeentelijk project opgestart (het 
project Fris en Duurzaam). In dat kader kan aan de hand van de prioritering een beroep worden gedaan 
op middelen voor het verbeteren van de dakisolatie. Zie ook aanvraag G12.044. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub f WPO 

G12 047 Beyumkorf: Onderhoud 
Volgens bouwkundige inspectie bevindt de bestrating zich in een goede staat van onderhoud en is het 
niet noodzakelijk om nu de bestrating te gaan vervangen. Volstaat kan worden met regulier 
onderhoud. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub f WPO 

G12 048 Beyumkorf: Onderhoud 
Uit inspectie is gebleken dat het noodzakelijk is een deel van het voegwerk te vervangen. 
Toekenning: vergoeding voor het vervangen van een deel van het voegwerk. 

G12 049 Beyumkorf: Onderhoud 
Volgens inspectie zijn de cv leidingen ruim 40 jaar oud, versleten en aan het eind van hun levensduur. 
Regulier onderhoud volstaat niet langer. Vervangen is noodzakelijk geworden 
Toekenning: vergoeding voor het vervangen van de cv leidingen. 

G12 049 Borgman: voorbereidingskrediet 
De daadwerkelijke realisatie van het project start pas in 2015/6. Wij achten het niet noodzakelijk om 
al in 2013 voorbereidingen te treffen. De school kan voor het programma 2014 een aanvraag 
indienen. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub f WPO 

G12 050 A.M.G. Schmidtschool(Hfd Radium) : Onderhoud 
Uit inspectie is gebleken dat het noodzakelijk is een deel van het voegwerk te vervangen. 
Toekerming: vergoeding voor het vervangen van een deel van het voegwerk. 

G12 051 Doefmatschool: Onderhoud 
Uit inspectie is gebleken dat het niet noodzakelijk is om het gehele schoolplein te vervangen. Er zijn 
beschadigde delen maar deze vallen onder het klein onderhoud. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub f WPO 

G12 052 Catamaran: Onderhoud 
De school vraagt vier voorzieningen aan t.w. vervangen van de dakbedekking (G12 052), sloop van 
twee noodlokalen (G12 053), uitbreiding capaciteit (G12 054) en aanpassing van het gebouw i.v.m. 
flisie (G12 055). De aanvragen zijn met elkaar verweven en daarom worden deze gezamenlijk 
behandeld. 
De Catamaran is met ingang van het schooljaar 2012-2013 gefuseerd met de Tweemaster. Het 
schoolbestuur heeft gekozen om de gefuseerde school te huisvesten in het gebouw van de Catamaran. 
De Catamaran is kleiner (1328 m2 incl. tijdelijke lokalen) dan de Tweemaster (2179 m2). Het 
schoolbestuur heeft een analyse gemaakt en verwacht dat het aantal leerlingen van de gefuseerde 
school waarschijniijk gelijk zullen blijven en in de nabije toekomst licht zal toenemen. Op 1 oktober 
2011 telden de twee scholen samen .... Leerlingen. Bij de start van de fusieschool op 1 September 
2012 telde de school circa 240 leerlingen. Dit aantal wijkt af van de aanname van het midden scenario 
waar het schoolbestuur van uitgaat. 
Het is dus niet zeker wat de omvang van de gefuseerde school in de toekomst zal zijn. Deze 
onzekerheid maakt het moeilijk om het gebouw thans uit te breiden en aan te passen omdat de omvang 
van de uitbreiding voor de toekomst niet vast kan worden gesteld. De nieuw op te stellen prognose 
waarin de recente ontwikkeling is verwerkt moet hier inzicht in geven. 
Om die reden is het ook verstandig om de twee noodlokalen vooralsnog te handhaven. 
Ingrijpend onderhoud aan het gebouw in deze situatie is ook nu niet verstandig. 
Wij zijn van mening dat de situatie met betrekking tot de fusie zich eerst uit moeten kristalliseren 
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zodat er een beeld ontstaat van de omvang van de nieuwe school en ook van de te verwachte omvang 
in de toekomst. Pas dan is het mogelijk om een weloverwogen beslissing te nemen over de thans 
ingediende aanvragen. Bovendien is er in de wijk voldoende ruimte beschikbaar om tijdelijke 
huisvesting van een of meerdere groepen op te vangen. Voor het programma 2014 kan eventueel een 
nieuwe aanvraag op basis van geactualiseerde gegevens worden ingediend. 
Wij plaatsen om genoemde redenen de aanvragen G12 052,053/054 en 055 op het overzicht. 
Weigeringsgrond: artikel 100, lid 1 sub c, d en f WPO 

G12 057 S.J. Bouma/ Oosterpark (Oliemuld): Onderhoud 
Uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat de berging vervangen dient te worden. 
Toekenning: vergoeding voor vervangen van de buitenberging. 

G12 058 A.M.G. Schmidtschool (PetteHet, van Ruysdaelstr) : Onderhoud 
Volgens bouwkundige inspectie dient het dak te worden vervangen. 
Toekerming: Vergoeding voor het vervangen van het dak. 

G12 059 Meander: 1' inrichting 
Het nieuwe speellokaal dient ingericht te worden. 
Toekenning: vergoeding voor het inrichten van het speellokaal. 

G12 063 Joseph Haydn: Onderhoud 
Uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat het terrein opnieuw bestraat dient te worden. 
Toekenning: vergoeding voor het bestraten van het terrein. 

G12 064 Joseph Haydn: Onderhoud 
Uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat de dakgoten vervangen dienen te worden. 
Toekenning: vergoeding voor het vervangen van de dakgoten. 

G12 068 Boerhaave-school: Huur AT-O 
Continuering huur voor de noodlokalen in het voormalige gebouw van de ALO. Het huurbedrag is 
voor een periode van 7 maanden omdat de school dan het nieuwe schoolgebouw in gebruik kunnen 
nemen. 
Toekenning: vergoeding huur tijdelijke ruimte voor zeven maanden. 

G12 021 Boerhaave-school: Huur 
De school huurt 2 tijdelijke lokalen in afwachting van de vervangende nieuwbouw. Het huurbedrag is 
voor de periode 2013. 
Toekenning: vergoeding voor de huur van 2 tijdelijke lokalen voor 2013. 

G12 072 De Starter:2' fase uitbreiding 
De school realiseert ter vervanging van het bestaande noodlokalencomplex de capaciteitsuitbreiding 
aan de Paterwoldseweg. In het verleden zijn de normatieve middelen beschikbaar gesteld voor de 
uitbreiding alszijnde de 1* fase. Nu worden de 2e fase uitgekeerd. 
Toekenning: vergoeding voor de realisering van de capaciteitsuitbreiding. 

G12 073 De Starter: Huur noodlokalen complex 
Continuering van de huur van 6 noodlokalen op het terrein van het Noorderpoort college. De 
huurvergoeding is voor de periode van 1 jaar. In het toegekende bedrag zit een component voor de 
huur van het terrein. 
Toekerming: continuering huurvergoeding voor 6 noodlokalen inclusief terrein. 

G12 074 De Starter: Meubilair 
De school teh op 1 oktober 2011 496 leerlingen en heeft daannee recht op T inrichting voor 21 
groepen. De school heeft in het verleden eerste inrichtingskosten inventaris voor 19 groepen 
ontvangen. De aanvraag voor meubilair voor twee groepen wordt daarom toegewezen. Het aantal 
groepen dat 1 * inrichting meubilair heeft ontvangen bedraagt dan 21. 
Toekeiming: vergoeding voor T imichting meubilair voor twee groepen. 
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G12 075 De Starter: OLP 
De school telt op 1 oktober 2011 496 leerlingen en heeft daarmee recht op T inrichting voor 21 
groepen. De school heeft in het verleden eerste inrichtingskosten mventaris voor 19 groepen 
ontvangen. De aanvraag voor OLP voor twee groepen wordt daarom toegewezen. Het aantal groepen 
dat r inrichting OLP heeft ontvangen bedraagt dan 27. 
Toekenning: vergoeding voor twee groepen T inrichting meubilair. 

G12 076 W.A. van Liefland(Bessemoerstr): Onderhoud 
Uit inspectie is gebleken dat de deuren van de school aan de Bessemoerstraat vervangen dienen te 
worden. 
Toekenning: vergoeding voor vervangen van de binnendeuren. 

G12 077 W.A. van Liefland(Bessemoerstr): Onderhoud 
Volgens bouwkundige inspectie dienen de boeiboorden te worden vervangen en tegelijkertijd dient in 
lijn met het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid isolatie te worden aangebracht. 
Toekenning: vergoeding voor vervangen van de boeiboorden en het aanbrengen van isolatie. 

G12 078 W.A. van Liefland(Bessemoerstr): Onderhoud 
Uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat de dakdekking vervangen moet worden. 
Toekenning: vergoeding voor vervangen van de dakdekking. 

G12 079 W.A. van Liefland(Paterwoldseweg): Aanpassing 
Het bestuur heeft twee gebouwen aan de Canadalaan afgestoten. De leerlingen zijn ondergebracht in 
het schoolgebouw aan de Paterwoldseweg. De toiletten en doucheruimtes moeten uitgebreid en 
geschikt worden gemaakt voor de vaak erg jonge leerlingen. 
Toekenning: vergoeding voor het aanpassen van het gebouw. 

G12 102 Fraedinius Gymnasium: Huurvergoeding sportterrein 
De school heeft geen eigen sportterrein. 
Toekenning: huur/gebruik van gemeentelijk sportterrein voor 75 uur gedurende 8 weken 

G12 085 Reitdiep College: Huur sportvelden 
De school heeft geen eigen sportterrein. 
Toekenning: huur/gebruik van gemeentelijk sportterrein voor 158 uur gedurende 8 weken 

G12 082 Reitdiep College: Uitbreiding S. van Hasselt (OPDC) 
Het schoolbestuur heeft vervangende huisvesting aangevraagd voor de leerlingen van het 
ReitdiepcoUege, gehuisvest in de locatie Heesterpoort (OPDC). In het Integraal Huisvestingsplan 
2012-2015 erkent de gemeente de noodzaak tot vervanging van het bestaande gebouw aan de 
Heesterpoort. Afgesproken is om in het Programma 2013 de middelen voor de vervangende 
nieuwbouw beschikbaar te stellen. Het gaat om een structurele c.q. permanente huisvesting voor 
tussen de 80 en 100 leerlingen. Wij gaan uit van 110 leerlingen. Voor de locatie, waarin het OPDC is 
gehuisvest, worden door het Ministerie van O&W (CFI) de leerlingen als LWOO-leerlingen 
geregistreerd. Voor de berekening van de ruimtebehoefte gaan wij derhalve uit van de normering voor 
de reguliere LWOO leerlingen in de verhouding 20 leerlingen brugklas en 90 leerlingen LWOO 
bovenbouw. Dat levert afgrond 800 m2 vervangende nieuwbouw voor deze groep leerlingen op. Het 
toe te kennen vergoedingsbedrag is daarop gebaseerd. Het gaat om de vergoeding van de bouw- en 
bijkomende kosten, exclusief de grondkosten. Deze zullen, indien nodig, te zijner tijd afzonderlijk 
voor bekostiging in aanmerking worden gebracht. 
Toekenning: normvergoeding voor 800 m2 bvo vervangende nieuwbouw. 

G12 083 Reitdiep College: Uitbreiding algemeen 
Exclusief het gebouw aan de Heesterpoort is de bvo van de school 10.494 in2. Inclusief de 800m2 
uitbreiding (S. van Hasselt G12 082) bedraagt het totale bvo voor alle leerlingen 11.316m2 (11.316 -i-
800= 11.294). Het vo onderwijs heeft een indikkingsnorm van 10% om een tijdelijke toestroom van 
leerlingen op te vangen. Bij toepassing van de indikkingsnorm van 10% moet de ruuntebehoefte van 
de school meer dan 12.448 m2 bvo bedragen (11.294 + 1.129 = 12.423m2) voordat overgegaan kan 
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worden tot de toekenning van capaciteitsuitbreiding. De huidige ruimtebehoefte van 11.946 m2 bvo 
valt binnen de 10% indikkingnorm en de aanvraag wordt daarom op het overzicht geplaatst. 
Weigeringsgrond: artikel 76k, lid 1 sub b en c WVO 

G12 084 Reitdiep CoUege: le inrichting Leerhulpmiddelen 
Als er sprake is van capaciteitsuitbreiding van een gebouw dan pas kan sprake zijn van uitbreidmg 
inventaris. Bij de S. van Hasselt is sprake van vervanging van het bestaande. 
Weigeringsgrond: artikel 76k, lid 1 sub b,d WVO 

G12 094 H.N. Werkman-CoUege: Huur ALO 
De school huurt gymnastiekfaciliteiten in het voormalige ALO gebouw. Wij verstrekken een 
huurvergoeding voor 10 maanden voor het jaar 2013 in afwachting van de opievering van het 
gymgebouw aan de Violenstraat. 
Toekenning: vergoeding voor huur ALO gebouw voor 2013 

G12 097 H.N. Werkman-CoUege: Huur sportvelden 
De school heeft geen eigen buiten sportterrein. 
Toekenning: huur/gebruik van gemeentelijk sportterrein voor 207 uur gedurende 8 weken 

G12 086/87/89/91 Zernike CoUege: Capaciteitsuitbreiding 
Het bestuur vraagt vier voorzieningen aan die nauw met elkaar zijn verweven. Het betreft aanvraag 
G12 086: uitbreiding; G12 087 vervangende nieuwbouw; G12 088 T inrichting LHM en G12 091 
huur van Schendelstraat. 
Algemeen 
Het deel van het Zemike College dat is gehuisvest in de stad heeft te maken met een toename van het 
leerlingenaantal. Dit geeft de school rekemng houdend met de indikkingsnorm, recht op 
capaciteitsuitbreiding omdat de ruimtebehoefte groter is dan de thans beschikbare ruimte. De extra 
benodigde ruimte wordt nu bij gehuurd. De school heeft in het verleden een voorbereidingskrediet in 
het programma 2011 ontvangen en is bezig met planontwikkeling voor de permanente uitbreiding aan 
de Helperbrink, in casu de vervanging van de gehuurde ruimte aan de van Houtenlaan. 

Ontwikkelingen 
Het bestuur is in gesprek met het Noorderpoort College (NPC) voor ovemame van de vmbo leerlingen 
van het NPC. Bij de ovemame zijn ook de gebouwen aan de van Iddekingeweg en aan de van 
Vondellaan betrokken. Wanneer alles volgens plan verloopt dan verandert het leerlingenaantal door de 
ovemame van de vmbo leerlingen en dus ook de ruimtebehoefte van de school. Door de ovemame van 
de gebouwen verandert de totale capaciteit en ook de bmto vloer oppervlakte van de school 
aanzienlijk. Bovendien wordt een deel van de gehuurde capaciteit aan de van Schendelstraat 
gecontinueerd. 
Gelet op deze ontwikkelingen is het nu niet goed mogelijk om de ruimtebehoefte van de school op 
lange termijn vast te stellen. Zoals gesteld, heeft de ovemame van de gebouwen gevolgen voor de 
totale bvo van de school. Dit kan bijvoorbeeld ook gevolgen hebben voor de omvang van de 
aangevraagde uitbreiding. 
Wanneer het 'definitieve' aantal leerlingen bekend is en duidelijkheid bestaat over de eventuele 
ovemame van leerlingen en gebouwen, dan pas is het mogelijk om de ruimtebehoefte en het 
benodigde bvo vast te stellen. Wij verwachten meer duidelijkheid over de ontwikkelingen in het 1° 
kwartaal van 2013. 
De school wordt dan in het gelegenheid gesteld om de aanvragen opnieuw voor het programma 2014 
in te dienen. Tot dan plaatsen wij de bovengenoemde aanvragen op het overzicht. 
Weigeringsgrond: artikel 76k, lid 1 sub c,d WVO 

G12 090 Zernike CoUege: Huur van Houtenlaan 
In afwachting van de capaciteitsuitbreiding huurt de school 483m2 aan de van Houtenlaan. De lokale 
overheid vergoedt deze huurkosten. 
Toekenning; vergoeding huur van Houtenlaan. 
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G12 092 Zernike CoUege: Huur van Iddekingeweg 
Leerlingen van het Zemike-College zijn gehuisvest in een gebouw aan de van Iddekingeweg dat 
eigendom is van het Noorderpoort College. De lokale overheid vergoedt de huur voor het gebouw. 
Toekenning: vergoeding continuering huidige huurovereenkomst. 

G12 093 Zernike CoUege: Huur gymzaal NPC 
De aanvraag betreft een voorziening voor het programma 2013. In de aanvraag is echter een 
vergoeding gevraagd voor 2008 t/m 2013. Op grond van de verordening dient een schoolbestuur 
aanvragen in te dienen voor 1 febmari voor het komende jaar en niet voor de voorgaande jaren. 
De geraamde kosten van het schoolbestuur bedraagt voor 2013 € 44.000. In dit kader vindt geen 
bekostiging plaats van voorgaande jaren. 
Inmiddels zijn wij in gesprek met de eigenaren van het gebouw om het gebouw inclusief 
gymnastiekzaal te verwerven. Wordt het gebouw aangeschaft dan veranderd de situatie en is de 
noodzaak voor huurvergoeding voor 2013 niet langer aanwezig. Gelet op het vorenstaande plaatsen 
wij deze aanvraag op het overzicht. 
Weigeringsgrond: artikel 76k, lid 1 sub c en d WVO 

GEMEENTE 

G12 124/125 Onderhoud gymnastiekzalen bestemd voor onderwijsgebruik 
Bouwkundig onderzoek leert dat de sportvloer van de gymzaal aan de Vuursteenstraat en aan de Kiel 
vervangen dienen te worden. Regulier onderhoud volstaat niet langer. 
Toekeiming Vergoeding voor het vervangen van de sportvloeren van de gymzalen aan de 
Vuursteenstraat en aan Kiel. 

G12 128 Sporthal Zuid vervangende nieuwbouw 2 zaaldelen 
Deze voor het onderwijs-en avond/weekendgebmik voor sportverenigingen noodzakelijke 
voorziening is verouderd en moet worden vervangen door een nieuwe goed geoutilleerde 
accommodatie. De nieuwbouw van deze sportaccommodatie is in voorbereiding. De bekostiging vindt 
voor een bedrag van ruim € 2.000.000,- plaats ten laste van het budget onderwijshuisvesting. De 2* 
tranche (1* tranch Programma 2012) ten behoeve van de realisatie wordt in 2013 beschikbaar gesteld. 

G12127 Binnenklimaat/Duurzaamheid. 
Middelen bestemd voor het uitvoeren van de maatregelen ten behoeve van het verbeteren van het 
binnenklimaat en het bevorderen van duurzaamheid. 

G12 126 Vensterschool Vinkhuizen 
Uit bouwkundig onderzoek is gebleken dat de dak vervangen dient te worden. Regulier onderhoud 
volstaat niet langer. 

G12 129 Uitvoering kademota: prijsvraag 
De raad heeft ingestemd met het organiseren van een prijsvraag voor het ontwerpen van een school 
voor de toekomst 

G12 133 Uitvoering kadernota: renovatie 
Middelen bestemd voor een eerste aanzet voor de renovatie van schoolgebouwen (bao en so). In de 
kademota is aangegeven jaarlijks een bedrag uit de reguliere middelen in te zetten voor de renovatie 
van de genoemde schoolgebouwen. 

G12 130 Reitdiepschool: Terrein 
Bij de school moet een kiss and ride strook worden aangebracht. Hiervoor is extra terrein nodig. 
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G12 133 Gymzalen Violenstraat. 
In eerdere programma's zijn middelen beschikbaar gesteld voor de inrichtmg. Echter, de norm 
vergoeding is niet toereikend omdat de gymzalen groter zijn dan de minimum maat zoals opgenomen 
in de verordening. De extra mimte vergt meer inrichting dan voorzien door de normvergoeding. De 
grotere maat maakt het mogelijk de gymzalen ook voor verenigingen in te zetten. 

G12 132 Wegwijzer: onderhoud 
De dak van de schoolgebouw buigt door. Bouwkundig onderzoek geeft aan dat de dak versterk moeten 
worden. 
Toekeiming: vergoeding voor het versterken van de dak. 

G12 134 Brederoschool: onderhoud 
De dak van de schoolgebouw buigt door. Bouwkundig onderzoek geeft aan dat de dak versterk moeten 
worden. 
Toekenning: vergoeding voor het versterken van de dak. 
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