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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad besluit: 

I. de totale kosten van het programma en overzichten onderwijshuisvesting 2017 vast te 
stellen op een bedrag van 4.8 miljoen euro; 

II. voor de investering 2017 nieuwbouw en uitbreiding voor basis, speciaal en voortgezet 
onderwijs de benodigde kredieten van 3.9 miljoen euro beschikbaar te stellen; 

III. de kapitaallasten van de investeringen van 3.9 miljoen euro te dekken uit de begroting 
onderwijshuisvesting; 

IV. de overige kosten van 0,9 miljoen euro voor 0.2 miljoen euro te dekken uit reserve 
onderwijshuisvesting, 0.3 miljoen euro te dekken uit de reserve VMBO en 0.4 miljoen te 
dekken uit de begroting onderwijshuisvesting ; 

V. de gemeentebegroting 2017 op programmaniveau 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 overzlcht onderwijshuisvesting bevat de 
jaarlijks, door de schoolbesturen ingediende aanvragen, voor huur, capaciteitsuitbreiding of nieuwbouw 
van scholen. Zo worden in 2017 middelen beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen onder meer voor 
nieuwbouw en uitbreiding van scholen. 
Het programma 2017 bevat de nodige uitgaven voor de volgende categorieen voorzieningen: 

I. Nieuwbouw en uitbreiding € 3.297.100,-
II. Huur a. huur nood/tijdelijke lokalen € 369.100,-

b. Huur sportvelden € 26.100,-
III. OLP/Meubilair € 192.100,-
IV. Onderhoud gymzalen € 187.000,-
V. Herstel constructie/asbestsanering € 588.200,-

VI. Onderzoek € 101.500,-
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. 

B&W-besluit d.d.: 11 oktober 2016 

Afgehandeld en near archief Datum 



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. Sinds 1 januari 2015 ontvangen de schoolbesturen van het basis 
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. Ter uitvoering van de wettelijke taak blijft de gemeente uiteraard wel verantwoordelijk voor de 
investeringen in nieuwbouw en uitbreiding en voor de kosten van verzekering, gymaccommodaties, 
schades, e.d. Het programma onderwijshuisvesting bevat de jaarlijks, door de schoolbesturen ingediende 
aanvragen, voor huur, capaciteitsuitbreiding of nieuwbouw van scholen. Zo worden in 2017 middelen 
beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen onder meer voor nieuwbouw en uitbreiding van scholen. 

Het programma 2017 bevat de nodige uitgaven voor de diverse categorieen voorzieningen: 
I Nieuwbouw en uitbreiding € 3.297.100,= 

• Nieuwbouw; tweede tranche Borgmanschool Ebbingekwartier. 
• Uitbreiding; 6 semi-permanente lokalen voor basisscholen De Meander en de Aquamarijn in de wijk 

Reitdiep (aan de Joeswerd). 
• Uitbreiding capaciteit/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). 

• Overige capaciteitsaanpassingen; Starter (grond) en MFA de Wijert (gynnaccommodatie) 

II Huur a. huur nood/tijdelijke lokalen € 369.100,-
b. Huur sportvelden € 26.100,-

III OLP/Meubilair € 192.100,-

IV Onderhoud gymzalen € 187.000,-
• Onderfioud gymzalen; het vervangen van de kozijnen, het riool en de bestrating bij de gymzaal Widar 

Vrije School en diverse onderhoudswerkzaamheden bij verschillende gemeentelijke gymzalen. 

V Herstel constructie/asbestsanering € 588.200,-
• Stelpost voor herstel van constructieve gebreken Reitdiep College locatie Leon van Gelder. 
• Herstel van constructieve gebreken bij de vioervelden St. Michaelschool, lokaalruimte Wegwijzer en het 

dak van de gymzaal Parcival College Hoornsediep. 
• Asbestsanering voor de scholen de Karrepad, GSV en het Praedinius College. 

VI Onderzoek € 101.500,-
• Voorbereidingskrediet onderzoek; huisvesting Internationaal onderwijs. 

De projecten zullen in het jaar 2017 worden uitgevoerd en/of opgestart door de schoolbesturen of de 
gemeente. 

Kader 

De beoordeling van de aanvragen vind plaats op basis van de wet- en gemeentelijke regeling en de 
verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Groningen. In het IHP (Integraal 
HuisvestingsPlan ) 2016 - 2019, weike is vastgesteld door de Raad op 25 november 2015, is beschreven 
weike ontwikkelingen de komende jaren we kunnen verwachten, deze aanvragen/ontwikkelingen zijn 
verwerkt in het programma. Zoals in dit IHP is aangegeven vindt In 2017 een update van dit plan plaats. 



Argumenten en afwegingen 

In het Programma is op hoofdiijn aangegeven weike voorzieningen zijn goedgekeurd, daarbij zijn de 
vergoedingsbedragen met een korte omschrijving in beeld gebracht. Op eike aanvraag, opgenomen in het 
programma, volgt na besluitvorming van uw college en de beschikbaarstelling van de kredieten door de 
raad, een beschikking met een korte toelichting op de voorziening. Voor de op het overzlcht geplaatste 
aanvragen geldt dat kort is aangegeven waarom deze zijn afgewezen door de verwijzing naar het 
betreffende artikel uit de Verordening / wetgeving. 

Voor de nadere toelichting wordt verwezen naar de bijiage "Programma en overzlcht onderwijshuisvesting 
2017". 

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 2017 is 
van een positief advies voorzien door de werkgroep onderwijshuisvesting (WHO) en het Breed Besturen 
Overleg (BBO). 

Het bedrag voor de voorzieningen in het programma Onderwijshuisvesting 2017 is lager dan voorgaande 
jaren. Dit komt vooral omdat de vergoedingen voor de uitgaven tweede tranche nieuwbouw van de Siebe 
Jan Boumaschool / Borgman-school in de Oosterparkwijk (Treslinghuislocatie) niet in 2017 beschikbaar 
hoeven te zijn. Gelet op de fasering in realisatie zullen de vergoedingen voor deze tweede tranche eind 2017 
worden meegenomen in het programma 2018. 

Per 1 januari 2017 vindt een grenscorrectie plaats tussen de gemeenten Slochteren en Groningen. 
Hierdoor komt de basisschool in Meeroevers binnen de gemeente Groningen te liggen. Deze basisschool 
ressorteert onder het openbaar schoolbestuur van de stichting OPOS Deze stichting exploiteert de school in 
een samenwerkingsverband met de vereniging VCO Midden- en Oost-Groningen. In dat kader worden ook 
de beschikbare middelen voor onderwijshuisvesting van Slochteren (ruim 0,2 min -s-) overgedragen aan 
Groningen. Het betekent ook dat Groningen vanaf 1 januari 2017 f;V7aA7c/ee/verantwoordelijk wordt voor 
uitbouw van de bestaande school of nieuwbouw van scholen in Meerstad. 

De stichting OPOS heeft een uitbreiding van het bestaande gebouw aangevraagd bij de gemeente 
Slochteren. Op grond van de vigerende onderwijswetgeving moet deze aanvraag door Slochteren voor 1 
januari en dus nog in 2016 worden afgewikkeld. Met OPOS en de gemeente Slochteren heeft overleg plaats 
gevonden. Slochteren neemt de gevraagde uitbreiding op in het Programma van Slochteren. De uitvoering 
en daarmee ook de financiele vertaling voor het plaatsen van 5 semi permanente lokalen vindt na 1 januari 
plaats via de gemeente Groningen. Voor de uitwerking van de genoemde wijziging /ontwikkeling volgt in 
de loop van 2017 een afzonderlijk voorstel richting uw college en raad. 

Financiele consequenties 

Algemeen 
Een financiele aanspraak van het betrokken schoolbestuur op de gemeente berust op de 
verantwoordelijkheid van de gemeente voor de voorziening onderwijshuisvesting. De aangevraagde 
voorzieningen worden getoetst aan de wettelijk voorschriften en aan nieuwe feiten en omstandigheden ten 
aanzien van de voorzieningen die in het Programma zijn opgenomen. De schoolbesturen zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering en vervolgens gehouden voor 1 oktober van het programmajaar de 
opdrachten te verstrekken dan wel te hebben afgerond. 
Ook is het mogelijk dat schoolbestuur en gemeente overeenkomen dat de gemeente als bouwheer 
optresdt, zoals bij het project nieuwbouw Borgmanschool op het Ebbingekwartier. De financiele middelen 
blijven in dat geval bij de gemeente. 



investerinqen/kapitaallasten 
De kapitaallasten behorende bij deze nieuwe kredieten zijn worden gedekt in de primitieve begroting 2017 
voor zover wij verwachten dat de investeringen in 2017 zullen worden afgerond. Voor de overige worden de 
kapitaallasten na afloop van die projecten in de exploitatiebegroting betrokken. 

Exploitatie 
De aanvragen van schoolbesturen voor dit deel betreft onder andere onderhoud van gymzalen, huur van 
tijdelijke leslokalen , huur sportterrein voor bewegingsonderwijs, sanering van asbest en eerste inrichting. 
Als gevolg van de fluctuatie van deze lasten wordt, zo nodig, een deel van deze kosten incidenteel gedekt 
uit de reserves onderwijshuisvesting. 

Indexerinq 
De normbedragen behoren bij deze voorzieningen zijn op gegevens over 2016 omdat de indexatie op de 
normen van 2016 nog niet bekend zijn. Wij hebben daarom de algemeen prijsindex over 2016 gebruikt en 
dit komt uit op 1,8%. Voorgaande jaren hebben wij het MEV-verwachting gebruikt maar dat is evenmin 
bekend op het moment van schrijven. 

Aangevraagde voorzieningen 
Hettotaal bedrag van de voorziening in dit programma bedraagt €4.764.000,=. Daarvan heeft € 
3.890.000,= betrekking op investering in economische nut met specifieke als nieuwbouw en uitbreiding. De 
rest van € 874.000,= betreft jaarlijkse terugkerende lasten. De onderstaande tabel geeft de specificatie van 
de voorzieningen weer naar investering en exploitatie. 

Voorzieningen Investeringen Exploitatie Totaal 

Uitbreiding semi permanent De Meander/ Aquamarijn 673.000 - 673.000 

Grondkosten Starter 134.000 - 134.000 

Functiewijziging St. Michaelschool Star Numanstr. 51.000 - 51.000 

Uitbreiding gymmeubilair Van Lenneplaan 105.000 - 105.000 

Uitbreiding Parcival College Leerhulpmiddelen 135.000 - 135.000 

Nieuwbouw Borgmanschool hfdvst 2.335.000 - Z335.000 

Herstel constructie Reitdiep College 305.000 - 305.000 

Herstel constructie Parcival College 152.000 - 152.000 

Huur extra lokalen - 371.000 371.000 

Huursportvelden - 26.000 26.000 

Onderhoud Gymzalen - 187.000 187.000 

Asbest sanering - 131.000 131.000 

Onderzoek huisvesting internationaal onderwijs - 102.000 102.000 

Uitbreiding eerste inrichting diverse basisscholen - 57.000 57.000 

Totaal 3.890.000 874.000 4.764.000 

Beqrotinqswiiziqinq 
Door tijdverschil zijn deze voorzieningen niet meegenomen in de begroting 2017. Als gevolg daarvan 
worden deze voorzieningen door middel van begrotingswijziging toegevoegd aan de begroting 2017. De 
jaarlijkse terugkerende kosten van dit programma bedraagt € 874.000,=. ,=. Wij gaan deze dekken door 
onttrekken van een bedrag van € 275.000,= uit de reserve VMBO, een bedrag ad € 217.000,= uit de reserve 
onderwijshuisvesting en resterende € 382.000,= te dekken uit het budget onderwijshuisvesting. 



Begroting wipr̂ ing 2017 

rro^BBUBH unuermjsDiuavesuog i w i / 

Betrokken directie(s) 
Naam vowstei 
Besluitvormmg (orgaan) 
Incidenteel / Structureel 
Soort v/jfzigmg 

SSCl 
Programma onderwijshuisvesting 2017 
Raad 
I 
Expkiitatie 

Pro£rBinmH Deelprogramma Dire c tie I/S 

Sal do 
voor res. Saldo na 

Lasten Eaten mut. Toev.res.9nttr. res.res. mut. 
03 Onderwijs 03.1 Onderwijs kansen SSC 1 I 492 -492 -492 

03 Onderwijs 
03. Onderwys 

03 1 Onderwi^ kansen 
03.1 Onderwtjs kansen 

SSC 1 I 
SSC i T 

0 
0 

275 275 
217 217 

<Programma> <DeeIprogramma> <Orgonderd> I 0 0 
<Programnia> <Deelprogra mma> <Orgonderd> 1 0 0 
<Programma> <Org.onderd> I 0 0 

TOTALEN BEGROTINCSWUZIGING 

Inhoudelijk toelichting op de begrotingswijzigmg 
De schoolbesuren hebben aanvragen mgediend voor onderwijshuisvesting voor het jaar 2017 De kosten van de aanvragen zijn hoger dan de budgetaire 
ruimte m de begrotmg Wij willen daarom het resterende deel van € 217.000 dekken uit de reserve onderwijshuisvesting Verder onttrekken wg een 
bedrag van € 275,000 = uit reserve VMBO ter dekken van de kapitaallasten 

Begrotin^wijziging Investeringen 2017 

Programma ondeiwyshuisvestii^ 2017 

Betrokken directie(s) 

Titel Raads- / College voorstel 

Beshiitvoffming (orgaan + datum) 

InckJenteel / Structureel 

Looptijd 

Soort wijziging 

Fimmc^k begrotingswiiriginfi 

Programma 

SSCl 
Programma onderwijshuisvesting 2017 

Raad 

I 
2017-2019 

Investering 

Betrokken directie(s) 

Titel Raads- / College voorstel 

Beshiitvoffming (orgaan + datum) 

InckJenteel / Structureel 

Looptijd 

Soort wijziging 

Fimmc^k begrotingswiiriginfi 

Programma Dee Ijprogramma Directie I/S Lasten Baten 

Saldo te 
ac rive re 

n 
03. Onderwijs 03.1 Onderwijskansen SSC 1 1 3.890 -3.890 

<Prograrnma> <Dee|programma> <Org.onderd.> I 0 

<Programma> <Dee^ogramma> <Org.onderd> I 0 

<Programma> <Dee h)rogramma> <Ore-onderd> I 0 

T O T A L E N BEGROTINGSWIJZIGING 0 -3.890 

Inhoudelijk loehchlin^ op de hegroiin^sw ijzi^insj 

De schoolbesturen hebhen aanvraag mgediend voor ondervnjsvoorzienmgen. Oil dee! betreft de investeringen in gebouM en. De inhodelijke toelichting over 
de voorzieningen is het eerste deel van dit programma aandachf aan besteed. Het krediet voor de uitvoering van de voorzieningen vragen wij u dit 
beschikbaar te stellen. 



Overige consequenties 

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. Een deel van de voorzieningen wordt door de gemeente, als bouwheer, uitgevoerd. 

Vervolg 

n.v.t. 

Met vriendelijke greet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

de burgemeester, 
Peter den Oudsten 

de secretaris, 
Peter Teesink 
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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 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) metjaarlijk.se "programma's en 
overzichten". 

In het IHP (Integraal HuisvestingsPlan ) 2016 - 2019, weike is vastgesteld door de Raad op 
25 november 2015, is beschreven weike ontwikkelingen de komende jaren we kunnen 
verwachten. Er is waar mogelijk een doorkijk naar de daarop volgende jaren gegeven. 
Daarover is conform het GOGG, overleg gevoerd met schoolbesturen. In het jaar 2017 zal er 
een update plaatsvinden. 

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 weike niet voor vergoeding in aanmerking komen voor het betreffende 
programma. De vergoedingen hebben in hoofdiijn betrekking op: 

• NIEUWBOUW, 

• UITBREIDING, 

• HET INGEBRUIKNEMEN EN GESCHIKT MAKEN VAN BESTAANDE 

SCHOOLGEBOUWEN, 

• (VER)PLAATSEN VAN NOODLOKALEN, 

• MEDEGEBRUIK OF HUUR VAN ONDERWIJSRUIMTEN, 

• CONSTRUCTIE HERSTEL/ASBESTSANERING, 

• EERSTE AANSCHAF VAN ONDERWIJSLEERPAKKETTEN, LEER- EN HULPMIDDELEN 

EN MEUBILAIR. 

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

Programma en Overzicht 2017 

Het programma 2017 bevat de nodige uitgaven voor de volgende categorieen voorzieningen: 
I. Nieuwbouw en uitbreiding €3.297.100,-

II. Huur 
a. Huur nood/ tijdelijke ruimte € 369.100,-
b. Huur sportvelden € 26.100,-

III. OLP/Meubilair € 192.100,-

IV. Onderhoud gymzalen € 187.000,-

V. Herstel constructie/asbestsanering € 588.200,-

VI. Onderzoek € 101.500,-



I Nieuwbouw en uitbreiding 

• Nieuwbouw; het bouwbudget Borgmanschool voor een bedrag van € 2.334.500,- (2̂  
trance,). 

• Uitbreiding/nieuwbouw; tijdelijke nieuwbouw/uitbreiding van 6 lokalen voor de 
scholen De Meander en de Aquamarijn in de wijk Reitdiep (aan de Joeswerd) voor een 
bedrag van € 672.800,-. 

• Uitbreiding/herbestemniing 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 € 50.800,-. 

Voor de categorieen II . en III. wordt verwezen naar de bijiage van het Programma en 
overzicht onderwijshuisvesting 2017. 

IV Kosten gymaccommodaties 

• Onderhoud gymzaal; het vervangen van de kozijnen, het riool en de bestrating bij de 
Widar vrije school voor een bedrag van € 100.900,-

• Onderhoud gymzalen; diverse onderhoudswerkzaamheden bij verschillende 
gemeentelijke gymzalen voor een bedrag van € 86.000,-. 

V Herstel gebouw /asbestsanering 

• Asbestsaneringen; Voor de scholen de Karrepad, GSV en het Praedinius College is 
asbestsanering aangevraagd voor een bedrag van € 40.500,-

• Stelpost herstel constructieve gebreken; Stelpost voor herstel van constructieve 
gebreken Reitdiep College locatie Leon van Gelder voor een bedrag van € 304.500,-. 

• Herstel constructieve gebreken; Herstel van constructieve gebreken (vioervelden) 
St. Michaelschool voor een bedrag van € 58.600,-. 

• Herstel constructieve gebreken; Herstel van constructieve gebreken (dak gymzaal) 
Parcival College voor een bedrag van € 152.300,-. 

VI Voorbereidingskrediet onderzoek 

• Voorbereidingskrediet onderzoek; Voorbereidingskrediet voor onderzoek huisvesting 
Internationaal onderwijs voor een bedrag van € 101.500,-

De projecten zullen in het jaar 2017 worden uitgevoerd en/of opgestart door de 
schoolbesturen. De vergoedingen zullen dan ook aan deze schoolbesturen worden toegekend 
en uitbetaald. 



Vaststelien 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 2017. 

In het Programma is op hoofdiijn aangegeven weike voorzieningen zijn goedgekeurd, daarbij 
zijn de vergoedingsbedragen met een korte omschrijving in beeld gebracht. Op eIke 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. 



Proeratiuna 

K.'.'rl^. ri i<!i'i--.l,i: ,!t,-i/iui!}i''i.ii'r^- li.'i.\L'l .•.•ii-;ni- ii.-

Openfiaar Onderwijs Groep Groningen 

.Aanvraagcode Vmirzienii^ Bestuiir Naam instelling Bedrag omschrijving 
2.016.009 L'iihrcidin^ (>LIVMeulMlair 02G2 Jiweph Haydiwehix>i 14.7(K).0() ie inrichting OLP vixn de 23e en 24e grtxip 

2.016.010 Uilhroiding OLP/Meubilair 02(;2 Joseph Haydn-schixil 1.V9(K).00 le inrichiing mcuhilair v^xir de 23e en 24c grix^ 
2.I)I6.(11.'̂  Uilbroiiling OLP/Meubilair 02G2 l>c Meander 7.1(HMI(> Ie inrichting OLP vixir de 13 groep 

2.f)]6.0l4 Uilbrdding OLP/Meubilair 02G2 1 )c Meander 6 MOM,DO le inrichting mcubilair vtxii de 13e gnx^p 

2.1)16.021 HcTMd van i,'un.structie 02G2 l^aedinius (lyninasium I5.2(X),()0 asbcM sanering 
2.1)16 (174 HLTMCI van cuasuiiciie 02G2 Karrepad 9.1(H).()() asbestsanering 
2.i)lft,(M6 Hiarslel van {.ua îlructicVL* iiL-breken .slclposl 02G2 Reitdiep Colle}>e kx'. Leon van Odder 304..5<M1.(X) Hersid van conslruclieve gebreken sidpost 

Kathnlieke Onderwijs Centrale 

Aanvraag Voorziening Ik-sluur Naam instellin^ Omschrijving 
2.016.045 Cicscliikl iiukcn lokaal Ktx: SI. MichadsehiKil 50.K( 111,1)0 Ingehruiknaine extra lokaal 
2.016.042 HLTSIL'I van LoaviruLlii-'vi.' ^L'biL'kL'n K(x: SI. Michaeischcxil 5K.6(K1.IX) vervangen vlixTvdden 

Vereniging Chrislelijk Ondem ijs Groningen 

Aunvraag Voorziening Besluur Naam insUlling Omschrijving 
2.016.047 Uilbrcidin^ VC(Xi WegwTjzCT .12 2iM).fKI Uiihrciding 
2.016.048 Uiihradinf; OI .IVMeubiUir VCOG 7 .̂ 011,IK) Ic iniichiing OLP vixn de 23een 24e grtx^ 

2.016.049 Uitbrdding OLP/Meubiljir VCOG Wegwijzer 6.9IM),(X) le inrichling meubilair voor de 23e en 24e groep 

Groningse schoolvereniging 

Aanvraag Voorziening Bestuur Naam instellin^ Omschrijving 
2.016.040 Hcrstd van coaslnictie CSV (iromngse .'<ehiK>l\ercmging (GSV) 16.2(X).00 asbestsanering 
2.016.037 vixirbcrcidingskredirt GSV (ironingse .schixilvereniging (GSV) 101.5(K).(X) (HUkrzix^ huisvesting Into'nalionaal onderwijs 

Openbaar Onderwijs Groep Groningen/\'ereniging Chrislelijk Onderh ijs Groningen 

Aanvraag Voorziening iU'sluur Naam instelling Omschrijving 
2O16.01.V046 Uil bidding 02G2/VC(X: 1X' Meanda/ Aquamarijn 672.8(X).(X) Uilhrciding 715 m2 

Stichting Vrijescholen Noord en Oost Sederland 

A anv raag Voorziening Bestuur Naam instellin|; Omschrijving 
2.016.056 I'ilbrdding k-inrichting LHM Vrije Schix)! Nix»d en Oost (VO) Parcival College 135.IMX).(K) Uitbreiding le inrichting L H M 
2.016.072 Herstel van coastructic Vnie Schtxil Nix)rd en (Xisi (VO) Parcival College l52..i(M),iK.) Dakcoasiructic gymzaal 

Ihmr 

Opi nbaar Orulerwijs Groep Groningen 

Aanvraagcode Voorziening lU-sluur Naam Instelling omschrijving 
2.016.006 HuurvtTgiKxling/uiibreiding 02G2 Bredcroscbix}! 68.-5(X),(X) Huurvergix^ng/ui I bidding vxxir 5IX)m2 
2.016.011 H u urv crgc K.'di ng/uii breiding 02G2 J()sq)h Haydnschool 6S.5(M).(X) Huurvcrgfxxling/uilhreiding vtxir 5(X)m2 
2.016.020 Huur vergocdi ng/uiibrdding 02G2 Piateflet IK.6(X).(X) Huurvergixxiing/uilbreiding 
2.016.008 Huur gym/aal MFC 02G2 Ife DrietxindschcK)! 5 7I:K),(X) Huur gymzaal MI-C 
2.016.027 Huur noodlokalen 02G2 De Vuuntffen l2.8(Xt.OO Huur ivxxllokalen 
2.016.012 Huur sportvelden ()2G2 Heyerdahl C(illL-j;e 7i)0.<X) Huur sportvelden 
2.016.022 Huur sptrlvdden 02G2 Praalinius riymnasiuin l.-S(X).(X) Huui sportvelden 
2.016.023 Huur sportvelden 02G2 Reitdiq? C t̂rflcge lix\ Leon van G d d r 3.I(X).(X) Huur sptvtvdden 
2.016.02S Huur sportvelden 02G2 Werkman Ci)llege 4.8(X).(X) Huur sportvelden 
2.016.029 Huur van hiniicnlaan ()2G2 Zirmke Montessori lycoim Gromngen 71.1(X.).(X) Huur van houlenlaan 
2.016.033 Huur Vonddlaan ()2G2 /.LTnike MonLessiffi lyteum Cironingen 77 6iM),(M) Huur Vonddlaan 
2.016.035 Huui sp^wlvdden ()2G2 /ernike MontL-ssori lyceum Groningen 2 Hi.Mi.fX Huur sportvelden 

Stichting Chrislelijk Speciaal Onderwijs Groningen 

Aanvraagcode Voorziening Ili-sluur Naam instelling omschrijving 
2.016.052 Huur sporlvelden .St-sod IV Holster VSO Praklijkonderwijs l.2(XJ.OO Huur spcxlvclden 

Christelijk Scholengemeenschap Groningen 

Aanvraagcode Voorziening Bestuur Naam instelling omschrijving 
2.016.058 Huur spitrtvelden CSG - SC(Xi CSG Wessd Gansfon Huur sportvdden 

Gerejormeerde Scholengroep 

Aanvraagcode Vtiuniening Bestuur Naam instelling omschrijving 

2.016.053 Huur sptirtvdden GSG CJomanis Cdlege 4 IIXI.IN) Huur sporlvelden 

Stichting Vrijescholen Noord en Oost Nederland 

\;invriiiincihde \ ni ir / if ninj; Bestuur Naam instelling omschrij ving 
2 016.ii,S5 Huur sporlvelden Vnje Schtx)l Nixird en OosI (VO) Parcival College 1 4IH),1X) Huur sp\>rlvelik'n 

20I6055A Huur gym/aal Vrije SchixJ Nixird en Oo.sl (VO) Parcival College 20.3(M).(X) Huur gymzaal 

Vereniging Wiltem iMdewijk Gymnasium 

AanvraagCftde \ iiurzitning Bestuur Naam instelling; omschrijving 
2.016-057 Huur sportvelden Willera Lixk-wijk Gymnasium Willem Ltxlewijk Gymna.sium l.2(KI,(KI Huur sportvelden 

Vrijescholen Athena 

Aanvraagcode Voor/iening Ittsluur Naam instellin|; (imschrijving 
2.1116.1)511 (iym/aal vervangen ko/ijncn Vrijescholen Atheiu Widar Vrije School H4.7[KI.IH) Gymzaal vtTvangen kozijnen 
2 1)16 1)51 Clyiii/ajl vcrvanLicn bc^lraiing en riool Vrijescholen Athena Widar Vrije SCIKXII 16,2(X}.00 Gymzaal vervangen bestrating en riool 

Lokale Overheid 

Aanvraagcode Voorziening Bestuur Naam instelling omschrijving 
2.0I6.(X)2 Nii_-uath)uw/2L' iranche Gemeente Borgmansclxx)! hfdvst 2..134..500.1X1 Nieuwb(xjw/2e tranche 
2.016-060 Inrichiing 2 sportzalen Gemeente van Lennqilaan H)*̂  ()(Hi.lK) Inriditiflg 2 sportzalen 

016,061 l/m067 (icini.x;nleliiku jiyinzalen ttndcrhoud Gemeenie (iemLKQlelijke gyinzalen S6.()00.IM) Cienxx-nielijke gymzalen ondcrlioiid 
2 I)i6.n71 laarlijk.se liuur grond (lemeente Joeswerd 26()(HMX) Jaarlijkse huur giond 

2.016.069 I L-rrciri/tirnndkoslen Ganetnile Siarter 1 U IMM),1X) T LTrL'i n/i;rondki Al L'n 



Overzicht 

Openbaar Onderwijs Groep Groningen 

Aanvraagcode Voorziening Bestuur Naam instelling Weiger ingsgrond 

2.015.034 Uitbreiding 02G2 Reitdiep College loc, Kameriingh Onnes artikei 76l<, lid 1 sub a, b en c WVC 

2.016.003 Vervangende nieuwbouw 02G2 Siebe Jan Boumaschool 

de voorziening is naar het programma 

2018 verschoven in overleg met het 

schoolbestuur i.v.m. uitstel bouwvan 

2017 naar 2018 

2.016.016 Vervangende nieuwbouw 02G2 Oosterhoogebrugschool artikel 100, l i d l s u b f W P O 

2.016.019 Uitbreiding 02G2 Petteflet artikel 100, lid 1 sub b, en c W/PC 

2.016.004 Uitbreiding OLP/Meubilaif 02G2 Brederoschool artikel 100, lid 1 sub b, en c W/PC 

2.016.005 Uitbreiding OLP/IVIeubilaii 02G2 Brederoschool artikel 100, lid 1 sub b, en c W/PC 

2.016.017 Uitbreiding OLP/IVIeubilair 02G2 Petteflet artikel 100, lid 1 sub b, en c WPC 

2.016,018 Uitbreiding OLP/IVIeubilair 02G2 Petteflet artikel 100, lid 1 sub b, en c WPC 

2,016.024 Uitbreiding OLP/Meubilair 02G2 De Vuurtoren artikel 100, lid 1 sub b, en c WPO 

2,016,025 Uitbreiding OLP/Meubilair 02G2 De Vuurtoren artikel 100, lid 1 sub b, en c WPO 

2,016.007 Aanpassing/centralisatie 02G2 De Driebondschool artikel 100, lid 1 sub a WPO 

Katholieke Onderwijs Centrale 

Aanvraagcode Voorziening Bestuur Naam instelling Weigering.sgrond 

2,016,043 Uitbreiding OLP/Meubilair KOC KOC Groningen artikel 100, lid 1 sub b, en c WPC 

2.016.044 Uitbreiding OLP/Meubilaii KOC KOC Groningen artikel 100, lid 1 sub b, en c WPC 

Groningse schoolvereniging 

Aanvraagcode Voorziening Bestuur Naam instelling Weiger ingsgrond 

2.016,038 Uitbreiding OLP/Meubilair GSV Groningse schoolvereniging (GSV) artikel 100, lid 1 sub b, en c WPC 

2.016.039 Uitbreiding OLP/Meubilair GSV Groningse schoolvereniging (GSV) artikel 100, lid 1 sub b, en c WPC 

Stichting Vrijescholen Noord en Oost Nederland 

Aanvraagcode Voorziening Bestuur Naam instelling Weiger ingsgrond 

2,016,054 Uitbreiding Vrije School Noord en Oost (VO) Parcival College (voortgezet vrijeschool artikel 76k, lid 1 sub b en c WVC 

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 VWO 

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 

overvoldoende 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 huisvestinf 

kan worden voorzien 

f) De gevraagde voorziening is niet noodzakelijk. 


