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Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2014 

Concept raadsbesluit 

De Raad besluit: 
I . de totale kosten van het Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2014 vast te stellen 

op een bedrag van 10,6 miljoen euro; 
II . voor de investering 2014 nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing voor basis-, speciaal en 

voortgezet onderwijs de benodigde kredieten van 8,0 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 9,0 miljoen euro te dekken binnen de 

begroting onderwijshuisvesting; 
V. de overige exploitatiekosten van 1,55 miljoen euro voor 1,21 miljoen euro te dekken uit het 

beschikbare budget dat daarvoor is opgenomen in de begroting 2014 en het restant 
0,34 miljoen euro te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting; 

VI. de gemeentebegroting 2014 dienovereenkomstig te wijzigen. 



(Publieks-)samenvatting 

De gemeente is samen met de schoolbesturen verantwoordeiijk voor schoolgebouwen waar het 
prettig is om in te leren en te werken. Goed onderhouden gebouwen met een optimaal binnenklimaat 
die voldoen aan de onderwijskundige eisen van deze tijd zijn voorwaardenscheppend voor goede 
leerprestaties van kinderen. 

Het Programma onderwijshuisvesting bevat de jaariijks door schoolbesturen ingediende aanvragen 
voor het in stand houden van de schoolgebouwen in het primair, speciaal en voorgezet onderwijs. 
Naast onderhoud, huur en capaciteitsaanvragen bevat het programma ook aanvragen voor 
(vervangende) nieuwbouw van scholen. 

De beiangrijkste investeringen/uitgaven 2014, zoals deze zijn opgenomen in het Programma 
onderwijshuisvesting 2014, in het kort op een rij . 

(vervangende) Nieuwbouw/uitbreiding: 
• vervangende nieuwbouw Tamarisk; 
• de uitbreiding van het Zemike College aan de Helperbrink; 
• de uitbreiding en aanpassing van de Vuurtoren; 
• de uitbreiding van de Rietwierde; 
• uitbreiding 2® gymzaal Gravenburg; 
• de uitbreiding van de gymfaciliteiten van het Gomarus College; 

• het verbeteren van het binnenklimaat in het primair onderwijs. Dit project is vorig jaar al gestart. 

De totale investering in nieuwe voorzieningen bedraagt 9,0 miljoen euro. 

Onderhoud, huurvergoedingen/l*^ inrichting: 

• vergoeding onderhoudsvoorzieningen/aanpassingen/huurvergoedingen tot een totaal van 
1,2 miljoen euro voor basis- en speciaal onderwijs; 

• 0,4 miljoen euro voor binnenklimaat (exploitatiedeel). 
Het overzicht bevat de aanvragen die in 2014 niet in aanmerking komen voor vergoeding omdat 
deze aanvragen op basis van de verordening niet of nog niet kunnen worden gehonoreerd. 

Met de schoolbesturen heeft ambtelijk en bestuurlijk intensief overleg plaatsgevonden. Deze 
overleggen hebben geleid tot volledige instemming van het Breed Besturen Overleg (BBO) met dit 
Programma en overzicht 2014. 

Verandering in de wet- en regelgeving. 
De gemeente is tot 1 januari 2015 verantwoordeiijk voor de kosten van het groot onderhoud, 
conform de Verordening onderwijshuisvesting. Na 1 januari 2015 worden de schoolbesturen niet 
alleen inhoudelijk, maar ook financieel verantwoordeiijk voor het onderhoud en de aanpassing van 
de schoolgebouwen. De rijksvergoedingen daarvoor gaan rechtstreeks naar de schoolbesturen. 
De Algemene Uitkering-gemeentefonds (uitkering op het onderdeel onderwijshuisvesting) wordt 
teruggebracht met een bedrag van ca. € 15,— per m2 bvo. Vanaf 1 januari 2015 zullen geen 
gemeentelijke uitgaven voor het onderhoud van schoolgebouwen hoeven te worden gedaan. 
Ter uitvoering van de wettelijke taak blijft de gemeente wel verantwoordeiijk voor nieuwbouw, 
uitbreiding, verzekering, kosten gymaccommodaties, schades, e.d. 2014 is daarmee het laatste jaar 
waarin gemeentelijke vergoedingen voor het groot onderhoud worden verstrekt aan de school
besturen. 



Inleiding 

In de huisvesting van scholen voor basis-, speciaal en voortgezet onderwijs speelt de gemeente een 
centrale rol. De gemeente Groningen hanteert voor de realisatie van de wettelijke opdracht om te 
voorzien in adequate ondervdjshuisvesting als doelstelHng: "het zorgdragen voor de plarming en 
financiering van een evenwichtig gespreid, in kwantitatief opzicht toereikend en kwalitatief 
hoogwaardig gebouwenbestand". De onderwijshuisvestingstaak oefenen wij uit aan de hand van een 
op de onderwijs wetgeving gebaseerde Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente 
Groningen. In de verordening staan de regels voor de bekostiging, de jaarlijkse cyclus voor 
aanvragen door schoolbesturen, prioritering, toekenning en weigering van voorzieningen. 
Gemeente en schoolbesturen voeren op overeenstemming gericht overleg over het jaariijks op te 
stellen programma en overzicht onderwijshuisvesting. 
Uiteraard is er ook in 2013 veelvuldig bilateraal, zowel op ambtelijk als ook op bestuurlijk niveau, 
overleg geweest tussen schoolbesturen en gemeente over de ingediende aanvragen en de voor
genomen beslissingen daarop. Dit heefl: geleid tot volledige instemming met het Programma 
en overzicht 2014 in het Breed Besturen Overleg (BBO). 

Beoogd resultaat 

Met het opstellen van het Programma en overzicht onderwijshuisvesting stelt de gemeente 
schoolbesturen ook in 2014 in de gelegenheid om noodzakelijk onderhoud aan de casco van de 
bestaande schoolgebouwen te verrichten. Hiermee is in 2014 een bedrag van 1,2 miljoen euro 
gemoeid. Zo blijven de schoolgebouwen bouwkundig en technisch in goede staat. Daamaast wordt 
nieuwbouw gepleegd waardoor o.a. oude inefficiente gebouwen worden vervangen door 
gebruiksvriendelijke, duurzame gebouwen met een "gezond" biimenklimaat. 

In 2014 is voor het programma voor nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing voor basis-, speciaal en 
voortgezet onderwijs een investeringsbedrag van 9,0 miljoen euro opgenomen. Daarvan is een 
bedrag van 4,0 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen. De gemeente gaat een aantal 
projecten uitvoeren, het gaat hierbij om een bedrag van 5,0 miljoen euro. De door de gemeente uit te 
voeren projecten zijn onderdeel van te realiseren multifunctionele gebouwen. Hierin worden, naast 
onderwijs, ook andere voorzieningen ondergebracht zoals gymaccommodaties of kinderopvang. 

Kader 

In het Integraal Huisvestingsplan 2012-2015, door de raad vastgesteld in juli 2011, zijn de 
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. Binnen de 
kwaliteitsslag ligt de prioriteit bij duurzaamheid (energiezuinigheid) en het verbeteren van het 
binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen op basis van het concept "frisse scholen". Gedurende 
een aantal jaren wordt daarvoor uit de reguliere middelen onderwijshuisvesting 1,4 miljoen euro 
ingezet. Het totale project (alle PO-scholen voldoen aan de "frisse" norm) kost 7,6 miljoen euro. 

In overleg met de schoolbesturen is er in 2012 voor gekozen om de schoolgebouwen met de hoogste 
gemeten CO -̂waarden de hoogste prioriteit te geven. Rekening houdend met het per jaar 
beschikbare budget en het benodigde budget (de geschatte kosten per school) worden tranches 
vastgesteld. 
Voor 2012 en 2013 was 3,8 miljoen euro beschikbaar voor 14 gebouwen. In 2012 zijn aangepakt: de 
Nassauschool (Nassaulaan), Bladergroenschool (Donderslaan), GSV (Sweelincklaan) en de 
Brederoschool (Ina Boudierplantsoen). 



In 2013 zal ook de aanpassing van de volgende gebouwen zijn afgerond: Heerdstee 
(Bentismaheerd), Tamarisk (Canadalaan), Nassauschool (locatie Graaf Adolfstraat), Beijumkorf 
(Jaltadaheerd), Bekenkampschool (Travertijnstraat), Petteflet (Ruysdaelstraat), De Vlint en 
De Hoeksteen (Vensterschool Vinkhuizen, Siersteenlaan), De Starter (Parkweg), Swoaistee (Kiel) 
en de Michaelschool (Butjesstraat). 

Voor 2014 wordt in het kader van dit Programma opnieuw in overleg met de schoolbesturen een 
tranche van 1,4 miljoen euro vastgesteld. Hiervan is 1,0 miljoen euro voor investering en 
0,4 miljoen euro voor instandhouding. 

Argumenten/afwegingen 

Het opstellen van het Programma en overzicht is binnen de onderwijs wetgeving een wettelijke taak 
van de gemeente. Gemeente en schoolbesturen zijn gezamenlijk verantwoordeiijk voor de 
onderwijshuisvesting. Het Programma weerspiegelt de gemeentelijke verantwoordelijkheid. 

Maatschappeli jk draagvlak/part ic ipat ie 

Gemeente en schoolbesturen voeren op overeenstemming gericht overleg over het jaariijks op te 
stellen programma en overzicht onderwijshuisvesting. Uiteraard is er ook in 2013 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. 
Op het overzicht zijn de afwijzingen aangegeven. Over de afwijzingen is bilateraal overleg met 
schoolbesturen gevoerd en ook zijn ze in de Werkgroep Huisvesting Onderwijs en het Breed 
Besturen Overleg (BBO) behandeld. Het BBO heeft volledig ingestemd met het Programma en 
overzicht 2014. 

Financiele consequenties 

Financiele paragraaf. 
Algemeen. 
De financiering van de aan uw raad aangeboden voorzieningen vindt plaats binnen de begroting 
onderwijshuisvesting. Het bestaand beleid is leidend waarbij het beschikbare budget voor 
onderwijshuisvesting wordt verminderd met alle vaste/doorlopende verplichtingen en het resterende 
bedrag is beschikbaar voor de financiering van het Programma onderwijshuisvesting. 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 jaariijks 
gecompenseerd via de reserve onderwijshuisvesting. Dat is een afweging die aan de gemeenteraad 
wordt voorgelegd. De mate waarin de reserve onderwijshuisvesting zich ontwikkelt is mede 
afliankelijk van de ambities in de onderwijshuisvesting. 
Als gevolg van de verzelfstandiging openbaar onderwijs heeft uw raad besloten om vrijvallende 
middelen, na aftrek van lasten en de bezuinigingstaakstelling van 0,2 miljoen etiro die een gevolg 
zijn van de verzelfstandiging, toe te voegen aan de middelen voor onderwijshuisvesting. 



Indexering. 
De norm bedragen voor de aangeboden voorzieningen in dit programma zijn van 2013 omdat de 
normen voor 2014 nog niet bekend zijn. Op basis van door het Centraal Plan Bureau verwachte 
prijsstijging voor 2014 hebben wij de aangevraagde voorzieningen ge'indexeerd. Volgens het Macro 
Economische Verkenning (MEV) zou de prijsstijging over 2014 uitkomen op 2%. 

Omvang aangevraagde voorzieningen. 
De aangevraagde voorzieningen in dit Programma inelusief het binnenklimaat schoolgebouwen 
bedragen in totaal 10,6 miljoen euro. De onderstaande tabel geeft de specificatie van de 
voorzieningen weer naar investering en exploitatie. 

Voorziening Totaal voorziening Investering Exploitatie 

Binnenklimaat 
Nieuwbouw/uitbreiding 
Onderhoud/huurvergoedingen/ 
r inrichting 

1.420.000 
8.020.000 

1.148.000 

1.020.000 
8.020.000 

400.000 

1.148.000 

Totaal 10.588.000 9.040.000 1.548.000 

Investeringen. 
De kredieten voor grote projecten stellen wij gefaseerd beschikbaar in overeenstemming met het 
Integraal Huisvestingsplan (IHP). In dit Programma hebben wij de kredieten van de volgende 
projecten ook gefaseerd. Het gaat dan om schoolgebouwen voor Tamarisk, Borgman en het project 
binnenklimaat van schoolgebouwen. Voor de overige projecten worden de kredieten in dit 
programma in voile omvang beschikbaar gesteld. 
De kapitaallasten behorende bij deze kredieten worden na afloop van die projecten in de 
exploitatiebegroting opgefiomen. In de begroting 2014 hebben wij rekening gehouden met de 
bouwrente over deze investeringen. 

Exploitatie. 
De aanvragen voor kosten zoals onderhoud, huren en eerste inrichting maken onderdeel van de 
exploitatiebegroting. De aangevraagde voorziening voor onderhoud en huurvergoeding is lager dan 
het afgelopen jaar. De verklarende factor is dat wij twee gebouwen hebben gekocht voor het 
Zemike College. Die gebouwen hebben wij afgelopen jaren gehuurd. Er is dus een verschuiving van 
middelen van de huurkosten naar de kapitaallasten. 
In de begroting 2014 is er een mimte van 1,21 miljoen euro voor het Programma. De uitgaven in dit 
Programma bedragen 1,55 miljoen euro. Daarmee vertoont de exploitatiebegroting een tekort van 
340 duizend euro. Op basis hiervan stellen wij uw raad voor het tekort van 340 duizend euro te 
dekken uit de reserve onderwijshuisvesting. Deze reserve is ingesteld om dit soort fluctuaties in de 
uitgavenspatroon op te vangen. 

Begrotingswij ziging. 
Dit programma heeft een ander traject en tijdpad dan de gemeentebegroting. Het is daarom dat dit 
Programma afzonderlijk aan uw raad wordt aangeboden en vervolgens moet dit in de begroting 2014 
worden ingevoegd. 
Wanneer het programma door uw raad is vastgesteld, moet de begroting gewijzigd worden. Daarom 
stellen wij hierbij voor de begroting 2014 te wijzigen zoals in het overzicht op de volgende pagina is 
aangegeven. 
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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 of de toegekende 
voorzieningen ook zijn uitgevoerd. In een aantal situaties realiseert de gemeente de voorzieningen in 
overleg met het betreffende schoolbestuur en stelt deze na realisatie beschikbaar aan het 
schoolbestuur. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

[•gemeester, 
(Peter) Rehv^nkel 

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



PROGRAMMA 
& 

OVERZICHT 
2014 

Voorzieningen in de huisvesting 
voor openbaar en bijzonder 

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



De gemeentelijke huisvestingstaak. 

De gemeente is verantwoordeiijk voor de huisvesting van het primair, special en voortgezet 
onderwijs. De gemeente Groningen oefent haar taak uit in goed overleg met de betrokken 
schoolbesturen. Schoolbesturen weten waaraan gebouwen moeten voldoen 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 IHP wordt beschreven welke ontwikkelingen de komende vier jaar verwacht worden. En 
wordt waar mogelijk een doorkijk naar de daarop volgende jaren gegeven. Dit zijn bijvoorbeeld 
ontwikkelingen/prognoses van leerlingaantallen, verschuiving van belangstelling, de 
ontwikkeling van nieuwbouwwijken, onderwijsinhoudelijke ontwikkelingen en de consequenties 
daarvan voor de huisvesting. In de loop van dit najaar is een begin gemaakt om samen met de 
schoolbesturen een nieuw IHP voor de periode 2014 - 2017 te ontwikkeien. 

In het jaariijks 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 ingebmik nemen van bestaande gebouwen, 
(Ver)plaatsen van noodlokalen, 
Medegebmik of huur van onderwijsmimten, 
Aanpassen of verbouwen van schoolgebouwen, 
Groot onderhoud, 
Herstel van constructiefouten, 

Eerste aanschaf van onderwijsleerpakketten, leer- en hulpmiddelen en meubilair. 

Verandering wet- en regelgeving 

De gemeente is tot 1 januari 2015 verantwoordeiijk voor de kosten van het groot onderhoud, 
conform de verordening onderwijshuisvesting. Na 1 januari 2015 worden de schoolbesturen niet 
alleen inhoudelijk, maar ook financieel verantwoordeiijk voor het onderhoud en de aanpassing 
van de schoolgebouwen. De rijksvergoedingen daarvoor gaan rechtstreeks naar de 
schoolbesturen. De AU-gemeentefonds uitkering op het onderdeel onderwijshuisvesting wordt 
teruggebracht met een bedrag van ca. € 15,= per m2 bvo. 

Vanaf I januari 2015 zullen geen gemeentelijke uitgaven voor het onderhoud van 
schoolgebouwen meer hoeven te worden gedaan. Ter uitvoering van de wettelijke taak blijft de 
gemeente wel verantwoordeiijk voor nieuwbouw, uitbreiding, verzekering, kosten 
gymaccommodaties, schades, e.d.. 



Programma en Overzicht 2014 

De kosten van het Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2014 gebaseerd op aanvragen 
door schoolbesturen bedragen 10,6 miljoen euro. Daarvan is een investeringsbedrag van 
€ 9.040.000 euro voor nieuwbouw, uitbreiding en aanpassing voor basis, speciaal en voortgezet 
onderwijs beschikbaar. Dat zijn in 2014: 

• Nieuwbouw Zemike College Helperbrink voor een bedrag vanl,6 miljoen euro. 
• Uitbreiding en aanpassing De Vuurtoren voor een bedrag van circa 587.000 euro. 
• Uitbreiding gymnastiekzaal Gomams incl. meubilair voor een bedrag van circa I miljoen 

euro. 
Deze projecten zullen in het jaar 2014 worden uitgevoerd en/of opgestart door de 
schoolbesturen. De vergoedingen zullen dan ook aan deze schoolbesturen worden toegekend en 
uitbetaald. Daamaast zijn de jaarlijkse temgkerende huren van sportaccommodaties en 
aanvullende lokaalmimtes, onderhoud en I® inrichting opgenomen tot een bedrag van 
€ 1.548.000 euro. 

Door de gemeente uit te voeren projecten 

Naast de door de schoolbesturen uit te voeren projecten worden een aantal nieuwbouw projecten 
onder regie van de gemeente als bouwheer uitgevoerd. Het gaat hierbij om de volgende 
projecten: 

• MFA Tamarisk i.c.m. sportvoorzieningen en kinderopvang voor een bedrag van 2,9 
miljoen euro, waarvan de 1̂  tranche ad 1,9 miljoen euro in 2014 beschikbaar komt. De 
T tranche wordt ten laste van 2015 gebracht. 

• Uitbreiding Rietwierde 1.1 miljoen euro. 

• Uitbreiding gymnastiekzaal Gravenburg inelusief meubilair voor een bedrag van circa 
1 miljoen euro. 

Fris en duurzaam 

Ook voor de uitvoering van Fris en duurzaam is voor het jaar 2014 1.4 miljoen euro beschikbaar. 
Een miljoen aan investeringen en vier ton ten laste van de exploitatie. 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. 

Samengevat 

Samengevat kan worden geconcludeerd dat het totale uitgavenniveau voor de verbetering van de 
ondenvijshuisvesting 10,6 miljoen euro zal zijn in 2014. 



Vaststellen Programma en overzicht. 

Het college stelt het Programma en overzicht vast. De raad stelt de noodzakelijke budgetten 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 2014. 

In het Programma is op hoofdlijn aangegeven welke voorzieningen zijn goedgekeurd, daarbij 
zijn de vergoedingsbedragen met een korte omschrijving in beeld gebracht. Op elke aanvraag 
opgenomen in het programma volgt een beschikking met een korte toelichting op de 
voorziening. In het programma zijn 2 voorzieningen PM opgenomen. Het vergoedingenniveau 
wordt in de loop van 2014 definitief vastgesteld. Bij de begroting is al wel financieel rekening 
gehouden met deze uitgaven. 

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. 
Onderstaand een kort overzicht van de artikelen en de weigeringsgronden. 

In de artikel 92 WPO / Artikel 90 WEC / Artikel 76c WVO is aangegeven welke voorziening 
voor bekostiging in aanmerking komen. 

a) Nieuwbouw, beschikbaar stellen van een gebouw (of gedeelte daarvan), verplaatsing van 
een bestaand gebouw (of een gedeelte daarvan), terreinen, als ook de inrichting van 
onderwijsleerpakketten en meubilair. 
• Uitbreiding 
• Medegebmik van een mimte die geschikt is voor het onderwijs. 

b) Voorzieningen, bestaande uit (alleen PO/SO, niet van toepassing voor hey VO) 
• Aanpassingen 
• Onderhoud: vervanging binnen kozijnen en biimendeuren, vervanging CV, 

convectoren en cv leidingen en onderhoud aan de buitenzijde van het gebouw met 
uitzondering van het buitenschilderwerk. Al het andere onderhoud is voor rekening 
van het schoolbestuur. 

c) Herstel van constructiefouten en schade aan gebouwen (waterschade, brand, e.d.). 

De voorzieningen PO/SO genoemd onder b worden met ingang van 2015 een 
verantwoordelijkheid voor de schoolbesturen. 

Weigeringsgronden 
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 verwachte 
leerlingaantallen (prognoses) 

d) Het gevraagde onderhoud is om technische redenen niet of nog niet noodzakelijk of 
omdat met het uitvoeren van regulier onderhoud kan worden volstaan. 

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 gebmik maken 
van de mogelijkheid tot het instellen van bezwaar en beroep. 



Programma 

Investerins 

Groningse schoolvereniging. 

Aanvraag Voorziening Naam instelling Bedrag Omschrijving 
2.013.002 uitbreiding GSV 13.800 Uitbreiding 2 groepen meubilair 
2.013.003 uitbreiding GSV 14.600 Uitbreiding 2 groepen OLP 
2.013.004 uitbreiding GSV 21.400 Aanvullend budget uitbreiding 

Openbaar Onderwijs Groep Groningen 
Aanvraag Voorziening Naam instelling Bedrag Omschrijving 

2.013.078 constructiefout Boerhaave 94.200 
Aanvullende middelen herstel 
scheurvorming (constmctief) 

2.013.080 Very. Nieuwb Borgman Hfd 51.000 
Voorbereidingskrediet nieuwbouw hfd 
Borgman 

2.013.105 OLP/Meubilair Joseph Haydn 7.300 Uitbreiding 1 groep OLP 
2.013.106 OLP/Meubilair Joseph Haydn 6.900 Uitbreiding 1 groep meubilair 
2.013.168 Uitbreiding Vuurtoren 598.200 Uitbreiding capaciteit 
2.013.183 Uitbreiding Zemike college 1.632.000 Uitbreiding capaciteit (IHP) 

Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen 
Aanvraag Voorziening Naam instelling Bedrag Omschrijving 

2.013.007 Uitbreiding Aquamarijn 14.600 Uitbreiding 2 groepen OLP 
2.013.008 Uitbreiding Aquamarijn 13.800 Uitbreiding 2 groepen meubilair 

Kentalis 
Aanvraag Voorziening Naam instelling Bedrag Omschrijving 

2.013.200 Uitbreiding DrJ. de Graaf 54.900 
Aanvullende middelen ivm plaatsing 
noodlokalen 

Gereformeerde Scliotengroep 
Aanvraag Voorziening Naam instelling Bedrag Omschrijving 

2.013.043 Uitbreiding Gomarus college 1.020.000 
Capaciteitsuitbreiding gymnastiekzaal 
inelusief meubilair 

Lokale overheid 
Aanvraag Voorziening Naam instelling Bedrag Omschrijving 

2.013.049 Uitbreiding Lokale Overheid 1.122.000 Uitbreiding Rietwierde (4 groepen) 
2.013.198 Gymzaal Semmelweis Lokale Overheid 153.000 Aanvullend budget incl. inrichting 

2.013.204 Uitbreiding Gravenburg Lokale Overheid 1.020.000 
Capaciteitsuitbreiding gymnastiekzaal 
inelusief meubilair 

2.013.206 Binnenklimaat Lokale Overheid 1.020.000 Binnenklimaat 

2.013.006 Vervangende nieuwbouw Lokale Overheid 1.938.000 

Vervangende nieuwbouw Tamarisk 
locatie van IdekkingewegA'ondellaan/ 
van Lenneplaan (1360m2) 

Huur 

Openbaar Onderwijs Groep Groningen 
2.013.079 Huur Borgman Hfd 15.400 Huurvergoeding gymnastiek 
2.013.095 Huur sportvelden Driebond 5.300 Huur MFC Engelbert 
2.013.151 Huur sportvelden Praedinius 11.000 Huur sportvelden 
2.013.152 Huur sportvelden Reitdiep college 29.400 Huur sportterrein 
2.013.163 Huur Starter 144.200 Huur starter Concoursln incl. grond 
2.013.177 Huur Vuurtoren 12.600 Huur noodlokaal 
2.013.181 Huur sportvelden Werkman college 31.500 Huur sportterrein 
2.013.182 Huur Werkman college 17.100 Huur gymzaal ALG 
2.013.187 Huur Zemike college p.m. Huur van Schendelstraat 
2.013.188 Huur Zemike college 63.000 Huur van Houtenlaan 
2.013.190 Huur sportvelden Zemike college 19.700 Huur sportterrein 
2.013.191 Huur sportvelden Heijerdahl college 3.900 Huur sportterein (kluiverboom) 

Gereformeerde Scholengroep 
\ 2.013.041 iHuursportvelden Gomarus college 34.4001 Huur sportvelden 

Stichting Christelijii Speciaal Onderwijs Groningen 
1 2.013.047|Huursportvelden De Bolster 10.2001 Huur sportvelden 

Stichting Christelijic Onderwijs Groningen 
\ 2.013.045|Huursportvelden Augustinus - en Wessel Gansfort college 41.9001 Huur sportvelden 



Stichting Vrijescholen Noord en Oost Nederland 
2.013.048 Huur sportvelden Parcival college 7.500 Huur sportvelden 
2.013.203 Huur gymzaal Parcival college 2.000 Huurvergoeding gymnastiek 

Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs Groningen 
2.013.0441 Huur sportvelden [WillemLodewijk Gymnasium | 9.4001huur sportvelden 

Onderhoud 

Groningse schoolvereniging. 
2.013.005] Onderhoud |GSV | 3.300|Erfafscheiding 30m2 

Openbaar Onderwijs Groep Groningen 
Aanvraag Voorziening Naam instelling Bedrag Omschrijving 

2.013.064 Verwijderen. Noodlok De Sterrensteen 6.100 Verwijderen van noodlokaal. 
2.013.067 Onderhoud De Sterrensteen 3.900 Herstel voegwerk 
2.013.068 Onderhoud De Sterrensteen 194.400 Constmctiefout gasbetondak 
2.013.075 Onderhoud Beyumkorf 6.100 Herstel voegwerk 
2.013.077 Verwijderen noodlokal Boerhaave 7.700 Verwijderen noodlokaal. 
2.013.081 Onderhoud Borgman Hfd 2.600 Herstel betonrot. 
2.013.086 Onderhoud Bredero 6.000 Vervangen voegwerk. 
2.013.107 Onderhoud Joseph Haydn 5.300 Vervangen dakbedekking 

2.013.108 Onderhoud Joseph Haydn 1.200 
Vervangen randstrook bitumieus incl 
trim 

2.013.109 Onderhoud Joseph Haydn 600 Vervangen randstrook bitumieus 
2.013.119 Onderhoud Karrepad 17.800 Vervangen dakbedekking. 
2.013.128 Onderhoud Oosterhoogebrug 1.000 Vervangen lichtkoepel 
2.013.131 Onderhoud Oosterhoogebrug 12.600 Vervangen dakbedekking 
2.013.132 Onderhoud Oosterhoogebrug 800 Vervangen randstrook bitumieus 
2.013.133 Onderhoud Oosterhoogebrug 2.000 Vervangen randstrook incl. trim 
2.013.135 Onderhoud Petteflet 13.100 Herstel betonrot gevel. 
2.013.136 Onderhoud Petteflet 8.200 Vervangen loodstrook opgaand werk 
2.013.140 Onderhoud Petteflet 34.700 Vervangen dakbedekking hoge dak. 
2.013.146 Onderhoud Petteflet 6.000 randstrook 
2.013.154 Onderhoud SBO Trav 3.600 Vervangen lood opgaand werk. 

2.013159/160 Onderhoud S. J. Bouma pm dakbedekking aanpak lekkage 
2.013.161 Onderhoud Starter 2.100 Vervangen loodstrook opgaand werk 
2.013.166 Onderhoud De Vuurtoren 27.200 Sloop 2 noodlokalen. 
2.013.167 Onderhoud De Vuurtoren 7.700 Vervangen berging 

2.013.176/173 Onderhoud De Vuurtoren 176.700 
Constmctiefout gasbetondak (incl. 
dakbedekking). 

Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen 

2.013.010 Onderhoud Nassau 41.300 
Vervangen dakbedekking en 
loodslabbben 

2.013.012 Onderhoud Nassau 8.600 
Vervangen van ledenradiatoren in 6 
lokalen 

2.013.016 Onderhoud Wegwijzer 4.500 Houtrotherstel (deelvervanging). 
2.013.017 Onderhoud Anne Frank 5.100 Vervanging entreekozijn incl deur 

2.013.018 Onderhoud Heerdstee 77.300 
Vervangen dakbedekking, incl. 
lichtkoepels en lood 

2.013.019 Onderhoud De Kleine Wereld 11.900 
Vervangen lood/zinkwerk boven 
kozijnen 

2.013.020 Onderhoud De Kleine Wereld 3.300 
Vervangen lood/zinkwerk boven 
kozijnen 

KOC Groningen 
2.013.028 Onderhoud Bisschop Bekkers 1.900 asbestsanering 
2.013.029 Onderhoud Sint Michael 3.700 Asbestsanering 

Noorderbasis 
Aanvraag ' Voorziening Naam instelling Bedrag Omschrijving 

2.013.032 Onderhoud De Triangel 7.700 Vervangen dakbedekking 
2.013.033 Onderhoud De Triangel 1.300 Vervangen lichtkoepel 
2.013.034 Onderhoud Rehoboth 5.100 Kelder waterdicht maken 
2.013.062 Onderhoud Rehoboth 6.400 Vervangen riolering 
2.013.063 Onderhoud Rehoboth 6.400 Herbestraten schoolplein onderbouw. 

Stichting Vrijescholen Athena 
Aanvraag Voorziening Naam instelling Bedrag Omschrijving 

2.013.021 Onderhoud Widar Vrije School bao 14.500 Asbestsanering 

2.013.025 Onderhoud Widar Vrije School bao 19.800 
Elektrische zonnewering gymlokaal 
(lOX) 



2.013.027 Onderhoud I Widar Vrije School bao 26.0001 VIoerafwerking gymlokaal sportzaal 

Kentalis 
Aanvraag Voorziening Naam instelling Bedrag Omschrijving 

2.013.038 Onderhoud Tine Marcus 17.900 
Asbestsaneren brandwerende 
elementen 

2.013.040 Onderhoud DrJ.de Graaf 7.100 vervangen boeiboorden 

Stichting Christelijk Speciaal Onderwijs Groningen 
Aanvraag Voorziening Naam instelling Bedrag Omschrijving 

2.013.053 Onderhoud Fiduciaschool 7.400 Herstel voegwerk/vloerafwerking 

Lokale overheid 
Aanvraag Voorziening Naam instelling Bedrag Omschrijving 

2.013.050 Onderhoud Lokale Overheid 22.200 
Vervangen dakbedekking en 
lichtkoepels, gymlokaal Vestdijklaan 1 

2.013.051 Onderhoud Lokale Overheid 21.600 
Vervangen dakbedekking, gymzaal 
Vuursteenstraat 6 

2.013.052 Onderhoud Lokale Overheid 22.300 
Vervangen dakbedekking, 
Stoepemaheerd 9 

2.013.205 Onderhoud Lokale Overheid 39.400 
Vervangen dakbedekking, Eikenlaan 
288 



Overzicht 

Openbaar Onderwijs Groep Groningen 
Aanvraag Naam instelling Voorziening Omschrijving Weigeringsgrond 

2.013.102 Joseph Haydn Nieuwbouw Extra kosten ivm constructie. artikel 100, lid 1 sub a WPO 
2.013.103 Joseph Haydn Onderhoud Upgrading kleedruimten artikel 100, lid 1 sub a WPO 
2.013.104 Joseph Haydn Uitbreiding Uitbreiding capaciteit. artikel 100, lid 1 sub b en c WPO 

2.013.118 Joseph Haydn Onderhoud 
Vervangen stalen 
buitenkozijnen. artikel 100, lid 1 sub d WPO 

2.013.125 De Meander Uitbreiding 
Uitbreiding capaciteit 
(speellokaal). 

2013.126/127 De Meander OLP/Meubilair 
le inrichting OLP en 
meubilair. 

artikel 100, lid 1 sub b en c WPO 

2013.139/141/1 
42/144/145 Petteflet Onderhoud 

Vervangen dakbedekking 
bitumineus. artikel 100, lid 1 sub d WPO 

2.013.143 Petteflet Onderhoud 
Vervangen randstrook 
bitumineus incl. trim artikel 100, lid 1 sub d WPO 

2.013.147 10 scholen PO/SO Onderhoud renovatie sanitaire inrichting artikel 100, lid 1 sub a en d WPO 
2013.149/150 De Ploeg OLP/Meubilair meubilair. artikel 100, lid 1 sub b en c WPO 

2.013.148 De Ploeg Uitbreiding Uitbreiding capaciteit artikel 100, lid 1 sub a WPO 
2.013.156 S. J. Bouma Onderhoud Herstel voegwerk artikel 100, lid 1 sub d WPO 
2.013.158 S. J. Bouma Onderhoud Herstraten betontegels. artikel 100, lid 1 sub d WPO 

2.013.162 Starter Very. Nieuwb 
Vervangende nieuwbouw, 
indexering (paterswoldseweg) artikel 100, lid 1 sub a WPO 

2.013.170 De Vuurtoren onderhoud Vervangen lichtkoepel artikel 100, lid 1 sub d WPO 
2.013.172 De Vuurtoren Onderhoud Herstraten betontegels. artikel 100, lid 1 sub d WPO 

2013.174/175 De Vuurtoren Onderhoud 
Vervangen randstrook 
bitumineus (incl trim) artikel 100, lid 1 sub d WPO 

2.013.184 Zemike Uitbreiding Uitbreiding artikel 76k, lid 1 sub b en c WVO 

2.013.185 Zemike le inrichting LHM 
Inventaris leer en 
hulpmiddelen. 

artikel 76k, lid 1 sub b en c WVO 

2.013.188 Zemike Huur Huur lokalen NPC artikel 76k, lid 1 sub b en c WVO 

2.013.189 Zemike Huur 
Huur gymzaal NPC (zie 
aanvraag 188) 

artikel 76k, lid 1 sub b en c WVO 

2013.193/194 Borgman Hfd OLP/Meubilair le inrichting meubilair en OLP artikel 100, lid 1 sub b en c WPO 
2.013.195 Swoaistee Uitbreiding Uitbreiding capaciteit. artikel 100, lid 1 sub b en c WPO 

2013.196/197 Swoaistee OLP/Meubilair le inrichting meubilair en OLP artikel 100, lid 1 sub b en c WPO 

Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen 
Aanvraag Naam instelling Voorziening Omschrijving Weigeringsgrond 

2.013.011 Nassau Onderhoud Vervangen van 8 toiletdeuren artikel 100, lid 1 sub b en c WPO 

Sticfiting Vrijescholen Athena 
Aanvraag Naam instelling Voorziening Omschrijving Weigeringsgrond 

2.013.022 Widar Onderhoud 
Vervangen stalen kozijnen 
gymlokaal artikel 100, lid 1 sub d WPO 

2.013.026 Widar Onderhoud 
Renovatie betonwerk buitenzijde 
gymlokaal artikel 100, lid 1 sub d WPO 

Kentalis 
Aanvraag Naam instelling Voorziening Omschrijving Weigeringsgrond 

2.013.039 Dr.J.de Graaf Onderhoud Vervangen dakbedekking. artikel 98, lid 1 sub d WPO 

Renn4 
Aanvraag Naam instelling Voorziening Omschrijving Weigeringsgrond 

2.013.035 Prof.Bladergroen Onderhoud Vervangen kozijnen. artikel 98, lid 1 sub d WPO 

2.013.036 Prof.Bladergroen Huur 
huur 70m2 gebouw 
Kantersveen. artikel 98 lid 1 sub a WEC 



2.013.037 Prof.Bladergroen Huur 
Huur terrein gebouw 
Hanzeplein. artikel 98 lid 1 sub a WEC 

Gereformeerde Scholengroep 
Aanvraag Naam instelling Voorziening Omschrijving Weigeringsgrond 

2.013.042 Gomams college Uitbreiding Uitbreiding artikel 76k, lid 1 sub b en c WVO 

Stichting Christelijk Onderwijs Groningen 
Aanvraag Naam instelling Voorziening Omschrijving Weigeringsgrond 

2.013.046 Augustinus college Uitbreiding Uitbreiding artikel 76k, lid 1 sub b en c WVO 

Stichting Vrijescholen Noord en Oost Nederland 
Aanvraag Naam instelling Voorziening Omschrijving Weigeringsgrond 

2.013.201 Parcival college Uitbreiding Uitbreiding artikel 76k, lid 1 sub b en c WVO 
2.013.202 Parcival college LHM LHM artikel 76k, lid 1 sub b,d WVO 

Groningse Schoolvereniging 
Aanvraag Naam instelling Voorziening Omschrijving Weigeringsgrond 

2.013.001 GSV Uitbreiding 
Medegebruik 2 groepen Hora 
siccemasingel. 

artikel 76k, lid 1 sub b en c WVO 


