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de totale Icosten van liet programma en overzicfiten onderwijsliuisvesting 2016 vast te 
stellen op een bedrag van 8.7 miljoen euro; 
voor de investering 2016 nieuwbouw en uitbreiding voor basis, speclaal en voortgezet 
onderwijs de benodigde l<redieten van 7.0 miljoen euro beschil<baar te stellen; 
voor maatregelen binnenklimaat PO/SO een bedrag van 0.9 miljoen euro beschikbaar te 
stellen; 
de kapitaaliasten van de investeringen van 7.9 miljoen euro te dekken uit de begroting 
onderwijshuisvesting; 
de overige kosten van 0,8 miljoen euro voor 0.4 miljoen te dekken uit de reserve ViVIBO, 
0.2 miljoen euro te dekken uit reserve onderwijshuisvesting en 0.2 miljoen te dekken uit 
de begroting onderwijshuisvesting; 
de gemeentebegroting 2016 dienovereenkomstig te wijzigen. 

Samenvatting 

In de huisvesting van scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs speelt de gemeente een 
centrale rol. De gemeente is samen met de schoolbesturen verantwoordelijk voor schoolgebouwen waar 
het prettig is om in te leren en te werken. Het programma en overzicht onderwijshuisvesting bevat de 
jaarlijks, door de schoolbesturen ingediende aanvragen, voor huur, capaciteitsuitbreiding of nieuwbouw 
van scholen. Zo worden in 2016 middelen beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen onder meer voor 
nieuwbouw en uitbreiding van scholen. 
Het programma 2016 bevat de nodige uitgaven voor de volgende categorieen voorzieningen: 

1. Nieuwbouw en uitbreiding € 6.274.000,-
II. Herbestemming met aanpassing € 187.000,-

III. OLP/Meubilair € 128.000,-
IV. Huur a. huur nood/tijdelijke lokalen € 243.000,-

b. huur sportvelden € 25.000,-
V. Fris en duurzaam € 918.000,-

VI. Overige voorzieningen € 194.000,-
VII. Binnenklimaat Leon van Gelder € 695.000,-

Het college stelt het programma vast. De raad wordt voorgesteld de nodige investeringskredieten 
beschikbaar te stellen. De voorzieningen worden uitgevoerd door de schoolbesturen en/of gemeente. 
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Aanleiding en doel 

In de huisvesting van scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs speelt de gemeente een 
centrale rol. De gemeente is samen met de schoolbesturen verantwoordelijk voor schoolgebouwen waar 
het prettig is om in te leren en te werken. Het programma en overzicht onderwijshuisvesting bevat de 
jaarlijks, door de schoolbesturen ingediende aanvragen, voor huur, capaciteitsuitbreiding of nieuwbouw 
van scholen. Zo worden in 2016 middelen beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen onder meer voor 
nieuwbouw en uitbreiding van scholen. 
Het programma 2016 bevat de nodige uitgaven voor de volgende categorieen voorzieningen: 

1. Nieuwbouw en uitbreiding € 6.274.000,-
II. Herbestemming met aanpassing € 187.000,-

III. OLP/Meubilair € 128.000,-
IV. Huur a. huur nood/tijdelijke lokalen € 243.000,-

b. Huur sportvelden € 25.000,-
V. Fris en duurzaam € 918.000,-

VI. Overige voorzieningen € 194.000,-
VII. Binnenklimaat Leon van Gelder € 695.000,-

Het college stelt het programma vast De raad wordt voorgesteld de nodige investeringskredieten 
beschikbaar te stellen. De voorzieningen worden uitgevoerd door de schoolbesturen en/of de gemeente. 

I. Nieuwbouw en uitbreiding 

• Nieuwbouw; de bouwbudgetten Borgmanschool en S.J. Boumaschool voor een bedrag van 
€ 4.655.000,- ( le trance, 2e trance volgt in 2017). Deze bouwbudgetten worden gespreid over 2016 
en 2017 opgenomen in het programma. Het nu opgenomen bedrag is de le trance voor 2016. In 
2017 volgt de 2e trance van vergelijkbare omvang. 

• Nieuwbouw; voorbereidingskrediet Oosterhogebrugschool voor een bedrag van € 51.000,-. 
• Uitbreiding/nieuwbouw; tijdelijke nieuwbouw van 4 lokalen voor de scholen De IVIeander en de 

Aquamarijn in de wijk Reitdiep voor een bedrag van € 557.000,-. 
• Vervangende Nieuwbouw; laatste tranche Tamarisk voor een bedrag van € 1.012.000,-. 

II. Herbestemming met aanpassing 

• Herbestemming gebouw Star Numanstraat; gelet op functiewijziging van speciaal onderwijs naar 
basis onderwijs en verlengde levensduur zijn aanpassingen nodig voor een extra lokaal (St. 
IVIichaelschool) voor een bedrag van circa € 51.000,-. 

• Uitbreiding; tijdelijk lokaal voor de school de Kimkiel voor een bedrag van € 136.000,-. 
Voor de categorieen III. en IV. Wordt verwezen naar de bijlage van het Programma en overzicht 
onderwijshuisvesting 2016. 

V. Fris en duurzaam 

• Fris en duurzaam; voor 2016 staan op de prioriteringslijst nog een vijftal scholen (zie bijlage 
Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2016) voor een totaalbedrag van € 918.000,-

Vi. Overige voorzieningen 

• Asbestsaneringen/ constructie herstel; voor de scholen, de Driebond, Simon van Hasselt, het 
Werkman College en de SBO Bekenkamp is asbestsanering aangevraagd voor een bedrag van € 
101.000,= 

• Overige; sloop van een noodlokaal van de Bladergroenschool en herstel van een sportvloer incl. 
vervangen sportvoorziening voor de gymzaal Canadalaan voor een bedrag van € 93.000,-

VII Binnenklimaat Leon van Gelder 

• Naar aanleiding van het programma onderwijshuisvesting 2012 is een bezwaar- en 
beroepsprocedure door 02G2 ingesteld tegen de beschikking betreffende de verbetering van het 
binnenklimaat van de Leon van Gelder, locatie van het Reitdiep College. 



De rechter heeft op 2 mei 2015 het schoolbestuur 02G2 deels in het gelijk is gesteld. Voor de 
klimaatinstallatie, zoals aangebracht bij de bouw van de school, zijn door de rechter een aantal 
onderdelen als constructiegebrek (voldoet niet aan de daarvoor geldende normen) aangemerkt. Dit 
houdt in dat de gemeente de opdracht krijgt het bezwaarschrift van 02G2 opnieuw te beoordelen. 
De gemeente voert nu overleg met het schoolbestuur over de financiele consequenties. Hoewel we 
de financiele consequenties op dit moment nog niet volledig kunnen overzien, wordt indicatief al 
wel een bedrag van € 695.000,= (het door het schoolbestuur destijds aangevraagde bedrag) 
opgenomen in het programma Onderwijshuisvesting 2016. 

Kader 

De beoordeling van de aanvragen vind plaats op basis van de wet- en gemeentelijke regeling en de 
verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs. Het Integraal Huisvestings Plan (IHP) 2016 - 2019 wordt 
tegelijk met het Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2016 aan uw college voorgelegd. In dit IHP 
zijn de beleidskaders voor de onderwijshuisvesting vastgelegd. 

Maatschappelijk draagvlak en participatie 

Gemeente en schoolbesturen voeren op overeenstemming gericht overleg over het jaarlijks op te stellen 
programma en overzicht onderwijshuisvesting. Veelvuldig vindt bilateraal overleg plaats 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. Op het 
overzicht zijn de afwijzingen aangegeven. Bijgaand programma en overzicht onderwijshuisvesting:2016 is 
van een positief advies voorzien door de werkgroep onderwijshuisvesting (WHO). Op 21 September wordt 
het voorgelegd voor een eindadvies aan het Breed Besturen Overleg (BBO). De verwachting is dat het BBO 
het programma en overzicht 2016 van een positief advies voorziet 

Financiele consequenties 

Algemeen 
Een financiele aanspraak van het betrokken schoolbestuur op de gemeente ontstaat wanneer uw raad de 
aangevraagde voorzieningen heeft vastgesteld. Het betrokken schoolbestuur fungeert als opdrachtgever 
voor de tot stand te brengen voorzieningen en draagt de financiele gevolgen voor onderhoud en 
exploitatie. Na de wettelijk voorgeschreven toetsing aan nieuwe feiten en omstandigheden van de 
voorzieningen die op het Programma zijn opgenomen, wordt de bijbehorende financiering definitief 
toegekend. De schoolbesturen zijn vervolgens gehouden voor 1 oktober van het programmajaar de 
opdrachten te verstrekken dan wel te hebben afgerond. De definitieve vergoeding van die kosten door de 
gemeente vindt plaats aan de hand van de door de schoolbesturen in te zenden facturen met 
betalingsbewijzen, waaruit blijkt dat de prestatie geleverd is. Hierbij moet worden aangetekend dat bij de 
uitvoering van de projecten er sprake kan zijn van niet vooraf te voorziene vertraging als gevolg van 
bezwaarprocedures, tegenvallende aanbestedingsresultaten, wijzigende omstandigheden etc. 

Toelictiting op de ontwikkeling van het financiele kader. 
De totale lasten voor onderwijshuisvesting worden bekostigd uit het budget onderwijshuisvesting. De 
voorzieningen die onder onderwijshuisvesting vallen worden hieronder kort besproken en de 
uitgangspunten die zijn gebruikt voor de berekeningen zijn hierbij uiteen gezet Een eventueel verschil 
tussen noodzakelijke middelen en beschikbare middelen wordt jaarlijks gemuteerd met de reserve 
onderwijshuisvesting. 

Investeringen 
De kapitaaliasten behorende bij deze kredieten zijn voor een deel gedekt in de primitieve begroting 2016 
voor zover de investeringen in 2016 worden afgerond. Voor de overige worden de kapitaaliasten na afloop 
van die projecten in de exploitatiebegroting betrokken. In de primitieve begroting 2016 hebben wij ook 
rekening gehouden met de bouwrente over de laatste categorie investeringen. 



Exploitatie 
De aanvragen van schoolbesturen voor dit deel betreft onder andere de herbestemming van bestande 
gebouwen voor extra capaciteit, huren tijdelijke leslokalen, bewegingsonderwijs, sanering van asbest, sloop 
en plaatsing van noodlokalen en eerste inrichting. Een deel van deze kosten dient incidenteel te worden 
gedekt uit de reserves van onderwijshuisvesting. 

Indexerinq 
De aan u aangeboden voorzieningen zijn op basis van normbedragen over 2015 omdat de normen voor 
2016 nog niet bekend gemaakt zijn. Op basis van door het Centraal Plan bureau verwachte prijsstijging 
voor 2016 hebben wij de voorzieningen geindexeerd. Volgens het Macro Economische Verkenning (MEV) 
zou de nationale consumentenprijsindex (CPI) over 2016 uitkomen op 1,2%. 

Aangevraagde voorzieningen 
De benodigde voorziening zoals is opgenomen in dit programma bedraagt 8,7 miljoen euro. Daarvan 
hebben de schoolbesturen in voorzieningen aangevraagd voor in totaal 7,8 miljoen euro Daarnaast willen 
wij het project "Fris en Duurzaam" in 2016 afronden. Daarvoor wordt een bedrag van 0.9 miljoen euro 
opgenomen. De onderstaande tabel geeft de speclficatie van de voorzieningen weer naar investering en 
exploitatie. 

Voorzieningen Investeringen Exploitatie Totaal 

Nieuwbouw/Uitbreiding 6.970.000 - 6.970.000 
Binnenklimaat 918.000 - 918.000 
Huur extra lokalen en aanpassingen - 522.000 522.000 
!e Inrichting - 128.000 128.000 

Huur sportvelden - 25.000 25.000 

Sanering asbest - 101.000 101.000 
-

Totaal 7.888.000 776.000 8.664.000 

De bedragen in het Integraal Huisvestings Plan (IHP) en het Programma en overzicht Onderwijshuisvesting 
2016, komen niet helemaal overeen, dit komt omdat het IHP alleen de grote te verwachten 
investeringsbedragen in beeld brengt. Het Programma en overzicht is een herleiding hiervan en'bevat naast 
deze grote investeringen ook een aantal kleinere investeringen en uitgaven gebaseerd op de jaarlijkse 
aanvragen. 

Begrotinqswijziging 
De volgende begrotingswijziging over dit programma leggen wij uw raad hierbij voor aangezien het 
programma een ander traject en tijdpad heeft dan de gemeentebegroting. Daarom stellen wij hierbij uw 
raad voor de begroting 2016 te wijzigen zoals in het overzicht hieronder is aangegeven. 
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Overige consequenties 

De uitvoering van het programma is de verantwoordeiijkheid van de verschillende schoolbesturen. Bij de 
afrekening van de verschillende voorzieningen controleert de gemeente of de toegekende voorzieningen 
ook zijn uitgevoerd. Een deel van de voorzieningen wordt door de gemeente, als bouwheer, uitgevoerd. 

Vervolg 

Na vaststelling door de raad, zal de gemeente in januari 2016 de beschikkingsbrieven naar de 
desbetreffende schoolbesturen sturen. De voorzieningen worden uitgevoerd door de schoolbesturen en/of 
de gemeente. Als de voorziening is uitgevoerd sturen de schoolbesturen een afrekening met de betreffende 
facturen. De gemeente zal daarna overgaan tot betaling. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 



BULAG5 

PROGRAMMA 
& 

OVERZICHT 
2016 

Voorzieningen in de huisvesting 
voor openbaar en bijzonder 

primair -, speciaal - en voortgezet 
onderwijs in de gemeente Groningen 



De gemeentelijke huisvestingstaak. 

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van het primair-, speciaal- en voortgezet 
onderwijs. De gemeente Groningen oefent haar taak uit in goed overleg met de betrokken 
schoolbesturen. Schoolbesturen weten waaraan gebouwen moeten voidoen om er goed 
onderwijs in te kunnen geven en te krijgen. Om de huisvesting van scholen in goede banen te 
kunnen leiden, werkt de gemeente op basis van de Verordening Voorzieningen Huisvesting 
Onderwijs en het Integraal huisvestingsplan (IHP) met jaarlijkse "programma's en 
overzichten". 

In het nieuwe IHP 2016 - 2019 is beschreven welke ontwikkelingen de komende vier kunnen 
verwachten. Er is waar mogelijk een doorkijk naar de daarop volgende jaren gegeven. 
Daarover is conform het OOGO, overleg gevoerd met schoolbesturen. In het nieuwe IHP 
wordt o.a. aandacht besteed aan: 

• CAPACITEITSANALYSES 

• FINANCIELE CONSEQUENTIES 

• AARDBEVINGSPROBLEMATIEK 

In het jaarlijks vast te stellen Programma en Overzicht worden de vergoedingen toegekend 
aan de hand van de op de onderwijswetgeving gebaseerde gemeentelijke verordening. In het 
programma zijn de goedgekeurde aanvragen van de schoolbesturen opgenomen. Het overzicht 
bevat de aanvragen welke niet voor vergoeding in aanmerking komen voor het betreffende 
programma. De vergoedingen hebben in hoofdlijn betrekking op: 

® NIEUWBOUW, 

• UITBREIDING, 

• HET INGEBRUIKNEIVIEN EN GESCHIKT MAKEN VAN BESTAANDE 

SCHOOLGEBOUWEN, 

• (VER)PLAATSEN VAN NOODLOKALEN, 

« IVIEDEGEBRUIK OF HUUR VAN ONDERWIJSRUIiVlTEN, 

® CONSTRUCTIE HERSTEL/ASBESTSANERING, 

® EERSTE AANSCHAF VAN ONDERWIJSLEERPAKKETTEN, LEER- EN HULPMIDDELEN 

EN IVIEUBILAIR. 

Tevens is de gemeente verantwoordelijk voor verzekering, kosten gymaccommodaties, 
schades, e.d.. 

Verandering wet- en regelgeving 

Sinds 1 januari 2015 ontvangen de schoolbesturen van het primair en speciaal onderwijs 
rechtstreeks van het Rijk het budget voor het buitenonderhoud en aanpassing van 
schoolgebouwen. Door deze zogenaamde doordecentralisatie zijn de schoolbesturen zelf 
verantwoordelijk geworden voor al het onderhoud aan de schoolgebouwen. Gemiddeld is de 
conditie van de gebouwen goed. 



Programma en Overzicht 2016 

Het programma 2016 bevat de nodige uitgaven voor de volgende categorieen voorzieningen: 
I . Nieuwbouw en uitbreiding € 6.274.000,= 

II . Herbestemming met aanpassing € 187.000,= 
III . OLP/Meubilair € 128.000,= 

IV. Huur 
a. Huur nood/tijdelijke ruimte € 243.000,= 
b. Huur sportvelden € 25.000,= 

V. Fris en duurzaam € 918.000,= 
VI. Overige voorzieningen € 194.000,= 

VII. Binnenklimaat Leon van Gelder € 695.000,= 

I . Nieuwbouw en uitbreiding 

• Nieuwbouw; de bouwbudgetten Borgmanschool en S.J. Boumaschool voor een bedrag 
van € 4.655.000,- (1^ trance, 2̂  trance volgt in 2017). Deze bouwbudgetten worden 
gespreid over 2016 en 2017 opgenomen in het programma. Het nu opgenomen 
bedrag is de 1̂  trance voor 2016. In 2017 volgt de 2̂  trance van vergelijkbare 
omvang. 

• Nieuwbouw; voorbereidingskrediet Oosterhogebrugschool voor een bedrag van 
€51.000,-. 

• Uitbreiding/nieuwbouw; tijdelijke nieuwbouw van 4 lokalen voor de scholen De 
Meander en de Aquamarijn in de wijk Reitdiep voor een bedrag van € 557.000,-. 

• Vervangende Nieuwbouw; laatste tranche Tamarisk voor een bedrag van € 1.012.000,-. 

I I . Herbestemming met aanpassing 

• Herbestemming gebouw Star Numanstraat; gelet op functiewijziging van speciaal 
onderwijs naar basis onderwijs en verlengde levensduur zijn aanpassingen nodig voor 
een extra lokaal (St. Michaelschool) voor een bedrag van circa € 51.000,-. 

• Uitbreiding; een tijdelijk lokaal voor de school de Kimkiel voor een bedrag van 
€ 136.000,-. 

Voor de categorieen III . en IV. Wordt verwezen naar de bijlage van het Programma en 
overzicht onderwijshuisvesting 2016. 

V. Fris en duurzaam 

• Fris en duurzaam; voor 2016 staan op de prioriteringslijst nog een vijftal scholen (zie 
bijlage Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2016) voor een totaalbedrag van 
€918.000,-



VI. Overige voorzieningen 

• Asbestsaneringen/constructie herstel; Voor de scholen de Driebond, Simon van 
Hasselt, het Werkman College en de SBO Bekenkamp is asbestsanering aangevraagd 
voor een bedrag van € 101.000,= 

• Overige; sloop van een noodlokaal van de Bladergroenschool en herstel van een 
sportvloer incl. vervangen sportvoorziening voor de gymzaal Canadalaan voor een 
bedrag van € 93.000,-

VII Binnenklimaat Leon van Gelder 

• Naar aanleiding van het programma onderwijshuisvesting 2012 is een bezwaar- en 
beroepsprocedure door 02G2 ingesteld tegen de beschikking betreffende de 
verbetering van het binnenklimaat van de Leon van Gelder, locatie van het Reitdiep 
College. De rechter heeft op 2 mei 2015 het schoolbestuur 02G2 deels in het gelijk is 
gesteld. Voor de klimaatinstallatie, zoals aangebracht bij de bouw van de school, zijn 
door de rechter een aantal onderdelen als constructiegebrek (voldoet niet aan de 
daarvoor geldende normen) aangemerkt. Dit houdt in dat de gemeente de opdracht 
krijgt het bezwaarschrift van 02G2 opnieuw te beoordelen. De gemeente voert nu 
overleg met het schoolbestuur over de financiele consequenties. Hoewel we de 
financiele consequenties op dit moment nog niet volledig kunnen overzien, wordt 
indicatief al wel een bedrag van € 695.000,= (het door het schoolbestuur destijds 
aangevraagde bedrag) opgenomen in het programma Onderwijshuisvesting 2016. 

Deze projecten zullen in het jaar 2016 worden uitgevoerd en/of opgestart door de 
schoolbesturen. De vergoedingen zullen dan ook aan deze schoolbesturen worden toegekend 
en uitbetaald. 

I'ris en duurzaam 

Ook voor de uitvoering van het project Fris en duurzaam is voor het jaar 2016 ongeveer 
918.000 euro beschikbaar. Dit bedrag wordt in overleg met de betreffende schoolbesturen op 
basis van de prioritering zoals deze in 2012 is opgesteld ingezet. De exacte bedragen per 
school zijn op dit moment niet bekend, maar uitvoering zal plaatvinden binnen het 
taakstellende budget. 

Voor het jaar 2016 worden dan ook nog eens 5 scholen aangepast: 

• BEiJUMKORF, LOCATIE DE ZWERM 

• DE TRIANGEL 

• DE WEGWIJZER 

• DE DRIEBOND, LOCATIE ENGELBERT 

• DE MEERPAAL 



Vaststellen Programma en overzicht 

Het college stelt het Programma en overzicht vast. De raad stelt de noodzakelijke budgeten 
voor de investeringen beschikbaar. 

Over de vaststelling van het Programma en overzicht heeft ambtelijk en bestuurlijk intensief 
overleg met de schoolbesturen plaatsgevonden. Deze overleggen hebben geleid tot volledige 
instemming van het Breed Besturen Overleg (BBO) met dit programma en overzicht 2016. 

In het Programma is op hoofdlijn aangegeven welke voorzieningen zijn goedgekeurd, daarbij 
zijn de vergoedingsbedragen met een korte omschrijvlng in beeld gebracht. Op elke aanvraag 
opgenomen in het programma volgt een beschikking met een korte toelichting op de 
voorziening. 

Voor de op het overzicht geplaatste aanvragen geldt dat kort is aangegeven waarom deze zijn 
afgewezen door de verwijzing naar het betreffende artikel uit de Verordening / wetgeving. 

Ook voor de op het overzicht geplaatste aanvragen komt een afzonderlijke brief met daarin de 
reden van de plaatsing op het overzicht. Besturen kunnen langs reguliere kanalen gebruik 
maken van de mogelijkheid tot het instellen van bezwaar en beroep. 



PROGRAIVIMA 2016 

Openbaar Onderwijs Groep Groningen 
Aanvraag Voorziening Instelling Bedrag Omschrijving 

2.015.024 
Herstel van 
constructie Driebond € 6.780 asbestsanering 

2.015.046 
Herstel van 
constructie Reitdiep College € 87.032 asbestsanering 

2.015.048 
Herstel van 
constructie 

Bekenkamp SBO 
Hfd € 1.519 asbestsanering 

2.015.055 
Herstel van 
constructie Werkman College €5.359 asbestsanering 

2.015.039 
Vervangende 
nieuwbouw Oosterhoogebrug € 50.600 

voorbereidingskrediet 
nieuwbouw. 

2.015.019 Nieuwbouw Borgman Hfd € 2.327.600 
voorbereidingskrediet en 
bouwbudget 

2.015.044 Nieuwbouw 
Oosterpark/ S. J. 
Bouma € 2.327.600 

voorbereidingkrediet en 
bouwbudget 

2.015.038/2 
.015.014 

Uitbreiding/ 
nieuwbouw 

Meander/ 
Aquamarijn 
(Rietwierde) € 556.600 4 noodlokalen 

2.015.036 OLP/Meubilair De Meander € 14.529 
le inrichting OLP voor de 
1 le en 12e groep 

2.015.037 OLP/Meubilair De Meander € 13.737 
le inrichting meubilair voor 
de 1 le en 12e groep 

2.015.041 OLP/Meubilair Petteflet € 14.529 
le inrichting OLP voor de 
16e en 17e groep 

2.015.042 OLP/Meubilair Petteflet € 13.737 
le inrichting meubilair voor 
de 16e en 17e groep 

Katholieke Onderwijs Centrale 
Aanvraag Voorziening Instelling Omschrijving 

2.015.008 
Geschikt maken 
lokaal Sint Michael € 50.600 ingebruikname extra lokaal 

Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen 
Aanvraag Voorziening Instelling Omschrijving 

2.015.014/2 
.015.038 

Uitbreiding/ 
nieuwbouw 

Meander/ 
Aquamarijn 
(Rietwierde) 

zie aanvraag uitbreiding 
Meander 

2.015.015 OLP/Meubilair Aquamarijn € 13.737 
le inrichting meubilair voor 
de 25e en 26e groep 

2.015.016 OLP/Meubilair Aquamarijn € 14.529 
1 e inrichting OLP voor de 
25e en 26e groep 



Groningse schoolvereniging 
Aanvraag Voorziening Instelling Bedrag Omschrijving 

2.015.006 OLP/Meubilair GSV € 14.529 
le inrichting olp voor de 
29e en 30e groep 

2.015.007 OLP/Meubilair GSV € 13.737 
le inrichting meubilair voor 
de 29e en 30e groep 

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen 
Aanvraag Voorziening Instelling Bedrag Omschrijving 

2.015.012 Uitbreiding Kimkiel SBO € 136.620 
uitbreiding met 1 tijdelijke 
lokaal (100m2) 

2015.063/ 
2.015.064 OLP/Meubilair Fiducia SBO € 14.752 

1 e inrichting OLP/meubilair 
voor de 13e groep 

HUUR 

Openbaar Onderwijs Groep Groningen 
Aanvraag Voorziening Instelling Bedrag Omschrijving 

2.015.025 Huur Driebond € 5.667 huur gym MFC 
2.015.052 Huur De Vuurtoren € 12.650 huur van 1 tijdelijk lokaal 
2.015.060 Huur Zemike College € 67.602 huur Van Houtenlaan 
2.015.068 Huur Starter €49.588 huur lokalen 
2.015.043 Uitbreiding Petteflet € 96.402 huur noodlokalen 
2.015.030 Huur sportvelden Heyerdahl college €658 huur sportvelden 
2.015.045 Huur sportvelden Praedinius € 1.548 huur sportterrein 
2.015.047 Huur sportvelden Reitdiep College €3.120 huur sportvelden 
2.015.056 Huur sportvelden Werkman college € 4.605 huur sportvelden 
2.015.061 Huur sportvelden Zemike College €2.971 huur sportvelden 

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen 
Aanvraag Voorziening Instelling Bedrag Omschrijving 

2.015.013 Huur sportvelden De Bolster €785 huur sportvelden 

Christelijk Scholengemeenschap Groningen 
Aanvraag Voorziening Instelling Bedrag Omschrijving 

2.015.066 Huur sportvelden 
CSG alle locaties 
Groningen € 5.263 huur sportvelden 

Gereformeerde Scholengroep 
Aanvraag Voorziening Instelling Bedrag Omschrijving 

2.015.005 Huur sportvelden Gomarus college €3.714 huur sportvelden 

Vereniging Villem Lodewijk Gymnasium 
Aanvraag Voorziening Instelling Bedrag Omschrijving 

2.015.018 Huur sportvelden 
Willem Lode -wijk 
Gymnasium € 1.188 huur sportvelden 



Stichting Vrijescholen Noord en Oost Nederland 
Aanvraag Voorziening Instelling Bedrag Omschrijving 

2.015.067 Huur sportvelden Parcival College € 1.231 huur sportvelden 
2.015.068 Huur Parcival College € 10.120 huur gymzaal 

RENN4 
Aanvraag Voorziening Instelling Bedrag Omschrijving 

2.015.009 Sloop Prof.Bladergroen €55.815 units 

Overise 
Lokale Overheid 
Aanvraag Voorziening Instelling Bedrag Omschrijving 

2.015.065 Onderhoud Lokale overheid € 36.729 

sportvloer incl. 
sportvoorzieningen 
vervangen 

2.015.069 Fris en duurzaam Lokale overheid €918.017 
aanpassingen in het kader 
van Fris en duurzaam 

2.015.070 Nieuwbouw Lokale overheid € 1.012.000 nieuwbouw Tamarisk 

2.015.071 Herstel contructie Lokale overheid €695.011 
constructief probleem 
klimaat Leon van Gelder 



OVERZICHT 

Openbaar Onderwijs Groep Groningen 
Aanvraag Voorziening Instelling Weigeringsgrond 

2.015.049 Uitbreiding De Vuurtoren artikel 100, lid 1 sub b, c en d WPO 

Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen 
Aanvraag Voorziening Instelling Weigeringsgrond 

2.015.017 Uitbreiding Nassauschool artikel 100, lid 1 sub b, c en d WPO 

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen 
Aanvraag Voorziening Instelling Weigeringsgrond 

2.015.010 OLP/Meubilair Kimkiel SBO artikel 98, lid 1 sub b en c WEC 
2.015.011 OLP/Meubilair Kimkiel SBO artikel 98, lid 1 sub bene WEC 

Christelijk Scholengemeenschap Groningen 
Aanvraag Voorziening Instelling Weigeringsgrond 

2.015.001 
Herstel 
constructie CSG Kluiverboom artikel 76k, lid 1 sub a en f WVO 

2.015.003 
Herstel 
constructie CSG Augustinus artikel 76k, lid 1 sub a en f WVO 

Weiaerinasaronden 
Een voorziening in de huisvesting wordt geweigerd, als sprake is van een 
omstandigheid zoals aangegeven in artikel 100 lid 1 WPO / artikel 98 WEC / 
artikel 76k WVO 

a) De gevraagde voorziening is geen voorziening op grond van artikel 92 WPO/ 
artikel 90 WEC /artikel 76c WVO. 

b) De gevraagde voorziening is niet noodzakelijk; omdat bv de school beschikt 
over voldoende m2. 

c) De gevraagde voorziening is niet noodzakelijk qua ontwikkeling in de 
verwachteleerlingaantallen (prognoses) 

d) de gevraagde voorziening op andere wijze in de behoefte aan huisvesting 
kan worden voorzien 

f) De gevraagde voorziening is niet noodzakelijk. 


