
 

 

 

Memo investering Maartenscollege in relatie tot de schuldpostie 
 
 
   
Aan : Leden van de gemeenteraad 
Van : Het col lege van burgemeester  en wethouders gemeente Haren 
Betref t  : Maartenscol lege in re lat ie to t schuldenpos it ie  
Datum : 22 apr i l  2015 
   
 
 
Inleiding 
Dit memo is bedoeld om de keuze van de wi jze van f inanc ier ing van de invester ing in 
het Maartenscol lege (zelf  f inanc ieren of doordecentra l iseren) in  het bredere perspect ief  
te  p laatsen. Hierb i j  leggen wij  de verb inding met  het in een eerdere memo afgesproken 
pad om de door  de raad voor het jaar 2022 vastgeste lde doelen met betrekking tot  de 
schuldpos i t ie  te bere iken. Achtereenvolgens vat ten wi j  kort  de inhoud samen van d it  
eerdere memo, beschr i jven wi j  de ef fec ten van de keuze voor zelf  f inanc ieren of  
doordecentra l iseren op de schuldpos i t ie  en gaan wij  in  op de ( invul l ing) van de andere 
mogel i jkheden tot verbeter ing van de schuldpos it ie.  
 
Samenvatt ing memo d.d.  1 december 2014 inzake Bevindingen Berenschot 
bezuinigingsopgave 
Doelen schuldpos it ie  
De raad heeft  op 30 januar i 2012 in het kader van vastste l l ing van de Kadernota 
Weers tandsvermogen en schuldpos it ie de volgende doelen geste ld met betrekk ing tot  de 
schuldpos i t ie :  

-  Een debt  rat io < 80 % in 2022;  
-  een verhouding net to schuld /  explo i ta t ie  < 110 % in 2022.  

 
Op bas is van de “beleidsarme” prognosebalans d ie in  onze begrot ing 2015 is 
opgenomen, b l i jk t  dat  we de door de raad geste lde doelen a l leen kunnen behalen door  
het ex tra terugdr ingen van de schuldpos i t ie  met een bedrag van cumulat ief  afgerond 
€ 14 mil joen in  2022.  

 
Verta l ing door Berenschot  
Het bedrag van € 14 mi l joen waarmee de schuldposi t ie  moet  worden teruggedrongen, 
heeft  Berenschot  gedeeld door 7 jaar (2016 tot  en met  2022).  Zo is  men gekomen tot  
een extra bezuin ig ingstaakste l l ing van € 2 mi l joen ( t i jde l i jk  gedurende 7 jaar  in  de 
per iode 2016 tot en met  2022) .  De noodzaak van deze extra bezuin igingstaakste l l ing is  
gebaseerd op de volgende door Berenschot gehanteerde volgende veronderste l l ing:   
 
“Ervan ui tgaand dat het  n iet  mogel i jk  is  om substant ieel schulden af  te bouwen door 
act iva te verkopen of voorraden af te bouwen (deze act iva z i jn  immers in gebruik) ,  is  
verbeter ing a l leen mogel i jk  door  een pos it ie f  explo itat ieresul taat .”  
 
Verta l ing door gemeente Haren 
De veronders te l l ing van Berenschot  dat  het n iet  mogel i jk  is  om substant ieel  schulden af 
te  bouwen door  ac t iva te verkopen of voorraden af  te bouwen gaat  naar  ons idee te ver .  
Wi j  z ien de volgende mogeli jkheden:  
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Omschri jving Minimumbedrag Maximumbedrag 
diverse af te  stoten vastgoed* € 2 mi l joen € 2 mi l joen 
brandweerkazerne € 3,4 mi l joen € 3,4 mi l joen 
vol led ige doordecentra l isat ie  VO € 0 € 18,4 mi l joen 
invester ingsscreening € 2 mi l joen € 2 mi l joen 
Totaal  € 7,4 miljoen € 25,8 miljoen 
Tabel  maatregelen ver laging schuldpos it ie  
*Hier in  is  de b-categor ie (afs toten ter  d iscussie) nog n iet  verwerkt .  
 
Eind 2015 weten we of  we deze doelen met  de overdracht /verkoop van vastgoed 
(waaronder een eventuele doordecentra l isat ie van onderwi jshuisvest ing) en het 
beperken van de invester ingsuitgaven ( invester ingsscreening) kunnen halen. Het 
eventuele deel van het  benodigde bedrag van € 13,7 mi l joen (de h ierboven genoemde 
€14 mi l joen is  een afgerond bedrag) dat  daar n iet  gehaald kan worden, kunnen we dan 
a lsnog verta len in  een extra bezuin ig ingstaakste l l ing voor de jaren 2017 tot  en met 
2022.   
 
Effect keuze zelf  f inancieren of doordecentral iseren Maartenscollege op de 
schuldposit ie 
Noodzaak invester ing en mogeli jkheden f inanc ier ing 
Inmiddels is  duidel i jk  geworden dat  het  Maartenscol lege € 16,4 mi l joen moet investeren 
in de huisvest ing om weer aan a l le  normen te kunnen voldoen voor goede 
onderwi jshuisvest ing.  Hiervan komt € 8,1 mil joen voor rekening van de gemeente, de 
resterende kosten komen voor  rekening van het schoolbestuur.  Er z i jn  verschi l lende 
manieren om deze kosten te f inanc ieren-  De ene opt ie is  om het bedrag van € 8,1 
mil joen zel f  te f inanc ieren door  h iervoor  een lening aan te gaan.  De andere opt ie is  
doordecentra l isat ie,  waarbi j  aan het schoolbestuur een reeks van jaar l i jkse bedragen 
(vastgelegd voor  een per iode van 40 jaar)  wordt betaald. Het schoolbestuur dan zel f  
zorgt voor de vol led ige f inancier ing van de benodigde invester ing en het schoolbestuur  
neemt de boekwaarde van de huidige huisvest ing van het Maartenscol lege van € 3,3 
mil joen per  1-1-2016 over en betaal t  deze aan de gemeente.  
 
Effect  ze l f  f inanc ieren 
Aangez ien in de prognosebalans in de begrot ing 2015 nog geen rekening is gehouden 
met de invester ing van € 8,1 mil joen in  het Maar tenscol lege,  is  er  b i j  ze lf  f inanc ieren 
sprake van een vers lechter ing van de schuldenpos it ie met  € 7,5 mi l joen in 2022 
(resterende boekwaarde van de n ieuwe invester ing op dat moment) .  Di t  verhoogt  de 
opgave om (op andere manieren) de schuldpos it ie terug te dr ingen tot  € 13,7 mi l joen + € 
7,5 mi l joen = € 21,2 miljoen .  Aangez ien het b i j  zel f  f inanc ieren ook n iet  mogel i jk  is  om 
de boekwaarde van de huid ige huisvest ing over te dragen aan het  schoolbestuur ,  vervalt  
een mogel i jkheid tot invul l ing van de opgave van € 3,4 mi l joen (het  bedrag dat in de 
tabel  voor  het Maar tenscol lege was opgenomen als  onderdeel van het totaalbedrag van 
€ 18,4 mi l joen voor doordecentra l isat ie) .  Samengevat le idt d it  tot  de volgende 
aangepaste tabel b i j  ze lf  f inanc ieren:  
 
Tabel  maatregelen ver laging schuldpos it ie b i j  ze lf  investeren in Maartenscol lege:  
 
Benodigd voor bereiken doelen 
schuldposit ie:  € 21,2 miljoen 

  

Omschri jving Minimumbedrag Maximumbedrag 
diverse af te  stoten vastgoed* € 2 mi l joen € 2 mi l joen 
brandweerkazerne € 3,4 mi l joen € 3,4 mi l joen 
vol led ige doordecentra l isat ie  VO € 0 € 15,0 mi l joen 
invester ingsscreening € 2 mi l joen € 2 mi l joen 
Totaal  € 7,4 miljoen € 22,4 miljoen 
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In  het geval van zelf  f inanc ieren is  het dus essent ieel dat  a l le andere mogel i jkheden 
voor  het ver lagen van de schuldpos it ie daadwerkel i jk  gereal iseerd worden, omdat er  
anders sprake zou z i jn  van een extra bezuin ig ingsopgave dan wel  het aanpassen van de 
doelen met betrekk ing tot  de schuldpos it ie.  In concreto: er  vanuit  gaande dat we de 
bedragen in de kolom Minimumbedrag real iseren, b l i j f t  er  een nog in te vul len bedrag 
van € 21,2 mi l joen minus € 7,4 mi l joen = € 13,8 mi l joen over.  Het  wordt  dan essent ieel  
dat de doordecentra l isat ie van het Zern ike College (€ 14 mil joen)  doorgaat.  Een extra 
bezuinig ing van € 13,8 mi l joen /  6 jaar = € 2,3 mi l joen gedurende per iode 2017 tot  en 
met 2022 is  een nagenoeg onmogeli jk  a l ternat ie f .  In d ie s i tuat ie zou het  meer  in  de rede 
l iggen de doelen aan te passen (of u it  te s te l len)  en de renter is ico’s (achter l iggende 
reden van de doelen voor  de schuldkengetal len)  op andere wi jze te beheersen. 
 
Effect  doordecentra l iseren 
Bi j doordecentra l isat ie  hoeven we n iet te  lenen om de n ieuwe invester ing van € 8,1 
mil joen te f inanc ieren,  waardoor de doelste l l ing met betrekk ing tot  het ver lagen van de 
schuldpos i t ie  b l i j f t  s taan op € 13,7 mil joen. Daarnaast kunnen we de huid ige 
boekwaarde overdragen,  waarmee we (a l per  1-1-2016) een stuk  harde invul l ing hebben 
van de opgave. Samengevat  le idt  d i t  to t  de volgende aangepaste tabel b i j  
doordecentra l iseren:  
 
Tabel  maatregelen ver laging schuldpos it ie b i j  doordecentra l isat ie Maar tenscol lege:  
 
Benodigd voor bereiken doelen 
schuldposit ie:  € 13,7 miljoen 

  

Omschri jving Minimumbedrag Maximumbedrag 
diverse af te  stoten vastgoed* € 2 mi l joen € 2 mi l joen 
brandweerkazerne € 3,4 mi l joen € 3,4 mi l joen 
vol led ige doordecentra l isat ie  VO € 3,4 mi l joen € 15,0 mi l joen 
invester ingsscreening € 2 mi l joen € 2 mi l joen 
Totaal  € 10,8 miljoen € 22,4 miljoen 
 
Bi j  doordecentra l isat ie  is  het waarschi jn l i jk  dat  we € 10,8 mi l joen van de opgave van € 
13,7 mil joen invul len (z ie ook hieronder onder het  kopje Andere mogel i jkheden tot  
verbeter ing van de schuldpos i t ie) .  Voor het laatste s tuk € 2,9 mi l joen is  het nodig om of  
het Zern ike Col lege door te decentra l iseren of gedurende de per iode 2017 tot  en met  
2022 een extra bedrag per jaar te  bezuin igen (ca. € 0,5 mi l joen per  jaar) .    
 
Andere mogeli jkheden tot  verbetering van de schuldposit ie 
In le id ing 
Hieronder gaan we kor t  in op de status  van de invul l ing van de andere in  de tabel  
genoemde mogel i jkheden tot  verbeter ing van de schuldpos i t ie .  
  
Diverse af  te  stoten vastgoed 
Naar onze inschat t ing moet het mogel i jk  z i jn om zeker  voor  € 2 mi l joen te verkopen voor 
2022 (d it  is  een zeer  grove inschat t ing van de opbrengst van de resterende c- locat ies,  
vermeerderd met  de verkoop van (de locat ie  van) de huid ige Sint Nicolaasschool  en 
eventueel  de Rieshoek.  
 
Brandweerkazerne 
Inmiddels is  duidel i jk  geworden dat de Vei l igheidsregio Groningen de huisvest ingstaak 
voor  de brandweer  over za l nemen van de gemeenten, waardoor  we de invester ing van 
€ 3,4 mi l joen in de brandweerkazerne, d ie is  opgenomen in de begrot ing, n iet  meer zelf  
hoeven te doen. In  plaats  daarvan beta len we v ia de jaar l i jkse bi jdrage aan de 
Vei l igheidsregio.  Daardoor  verbeteren we de schuldpos it ie met € 3,4 mi l joen.  
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Vol ledige doordecentra l isat ie  VO 
Voor  het Maar tenscol lege staan we nu voor  de keuze om al dan n iet  door te 
decentra l iseren.  Voor  wat betref t  het  Zern ike College hadden wi j  in format ie dat  er  een 
onderzoek zou lopen naar  de doordecentra l isat ie van de onderwi jsgebouwen in de 
gemeente Groningen.  Di t  zou de doordecentera l isat ie van het Zern ike Col lege in Haren 
vergemakkel i jken, omdat de meeste scholen van O2G2 in Groningen staan. Door  
betrokkenen van O2G2 en de gemeente Groningen is echer  aangegeven dat  
doordecentra l isat ie  in  de gemeente Groningen de eers tkomende 4 a 5 jaar n iet aan de 
orde zal  z i jn.  
 
Dat de gemeente Groningen op di t  moment  geen onderzoek naar  doordecentra l isat ie 
heeft  lopen, houdt  n iet  in  dat  de gemeente Haren n iet  met O2G2 in gesprek kan gaan 
over  doordecentra l isat ie van de Harense vest ig ing van het  Zernike Col lege.  Di t  b l i j f t  
mogeli jk .  Mogel i jk  laat  een doordecentra l isat ie z ich n iet combineren met  het  real iseren 
van een BTW-voordeel  op de invester ing van het  Zernike College waar  we op d it  
moment  onderzoek naar doen (waarbi j  de s tatus is  dat er  een br ie f van onze f iscal is t  
naar  de Belast ingdienst gestuurd is) .   
 
Invester ingsscreening 
In  het kader  van de invul l ing van de bezuin ig ingsopgave voor  2016 en verder  en in  het  
kader  van de Voor jaarsnota 2016 z i jn we bezig met een hern ieuwde 
invester ingsscreening,  waarbi j  a l le  invester ingen (ook de a l toegekende 
invester ingskredieten d ie nog n iet in u itvoer ing genomen z i jn)  opnieuw worden 
beoordeeld op nut ,  noodzaak en t iming. Voor de per iode 2015 tot  en met 2022 is  een 
totaal vo lume aan invester ingsuitgaven voorz ien van € 35,3 mi l joen ( inc l.  al  toegekende 
kredieten).  Wi j  gaan er vanui t  dat  het mogel i jk  moet z i jn om hiervan € 2 mi l joen te 
schrappen.  
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