
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp  Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2020   

Steller/telnr.  Harold Boersma/ 69 89    Bijlagen 2 

   

Classificatie  ● Openbaar   ○  Geheim    

   Vertrouwelijk    

Portefeuillehouder  Bloemhoff  Raadscommissie   O&W 

Langetermijn agenda 

(LTA) Raad 
 
LTA ja:  Maand 12 Jaar 2019 

LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit   

De raad besluit 

I. voor de uitvoering van het Programma onderwijshuisvesting 2020 een krediet voor investeringen 

van € 2.280.100 beschikbaar te stellen; 
II. de kapitaallasten horende bij deze investeringen ad € 177.272 te dekken uit Programma Onderwijs 

(budget Onderwijshuisvesting 2020); 

III. de overige kosten in 2020 te bepalen op € 654.800 en deze kosten te dekken uit Programma 

Onderwijs (budget Onderwijshuisvesting 2020); 
IV. de gemeentebegroting 2020 op programmaniveau te wijzigen. 

 

Samenvatting  

In de onderwijshuisvesting  voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs speelt de gemeente een 

centrale rol. De gemeente is samen met de schoolbesturen verantwoordelijk voor goede schoolgebouwen 

waarin het prettig is om te leren en te werken. Het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting bevat de 

jaarlijks, door de schoolbesturen ingediende aanvragen voor o.a. onderwijs leermiddelen, huur, 
capaciteitsuitbreiding of nieuwbouw van onderwijshuisvesting. Het college stelt het Programma vast. De 

raad wordt gevraagd de nodige middelen beschikbaar te stellen. De toegekende voorzieningen worden 

daarna uitgevoerd door de schoolbesturen en/ of de gemeente. 

 
Momenteel wordt gewerkt aan een nieuw integraal huisvestingsplan onderwijs (IHP). In dit plan zullen we 

een concreet programma voor de komende jaren vaststellen en een doorkijk geven voor de jaren daarna. 

In dat IHP zullen we een integrale afweging maken voor (vervangende)nieuwbouw . Dit is ook de reden dat 

we de aanvragen voor nieuwbouw van schoolbesturen in deze fase hebben afgewezen.  

B&W-besluit d.d.: 12-11-2019 

 

 

Afgehandeld en naar archief Paraaf Datum    
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

- 
 
Aanleiding en doel    

De gemeente heeft een in de wet vastgelegde rol in het beschikbaarstellen van de (middelen voor) 
huisvesting van scholen voor basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs. De gemeente is samen met de 

schoolbesturen verantwoordelijk voor goede schoolgebouwen waarin het prettig is om te leren en te 

werken. 

Schoolbesturen kunnen voor de huisvesting van het onderwijs via het Digitaal Onderwijs Loket een 
aanvraag doen voor een voorziening onderwijshuisvesting. In artikel 2 van de Verordening voorzieningen 

huisvesting onderwijs gemeente Groningen (verder te noemen de verordening) zijn de voorzieningen 

omschreven. De gemeente toetst de aanvragen vervolgens aan de verordening en beleidregels. 

− Het Programma bevat ingediende aanvragen voor onderwijshuisvesting  waarop de gemeente 

voornemens is positief te reageren. 

− Het Overzicht bevat de aanvragen die de gemeente voornemens is af te wijzen, waarbij tevens de 

afwijzingsgrond wordt aangegeven. 

 

Het volledige Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2020 zijn toegevoegd als bijlage. 

 
Kader     

− Wet op het primair onderwijs 

− Wet op de expertisecentra 

− Wet op het voortgezet onderwijs 

− Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Groningen. 

− beleidsregels 

 
Argumenten en afwegingen     

n.v.t. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Gemeente en schoolbesturen voeren regelmatig het wettelijk verplichte Op Overeenstemming Gericht 
Overleg (OOGO) over onderwijshuisvesting. In Groningen vind dat plaats in het Breed Besturen Overleg 

(BBO) Daarnaast is er bilateraal overleg tussen de individuele schoolbesturen en gemeente over de 

ingediende aanvragen en de voorgenomen beslissingen daarop. Het is niet altijd mogelijk om op alle 

onderdelen overeenstemming te bereiken. 
Het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2020 is onder andere op 19 september besproken in de 

werkgroep huisvesting onderwijs en daarna op 17 oktober in het breed besturen overleg. 
 
Financiële consequenties     

 

Investeringen 

Investeringen kunnen worden geactiveerd, waarna de kapitaalslasten en overige zakelijke lasten structureel 

worden. Voor zover dat nu nog niet bekend is hebben we een inschatting gemaakt van het moment van de 
realisatie van de nieuwe projecten. Op basis hiervan hebben wij de rentelasten berekend voor zover de 

realisatie in 2020 gaat plaatsvinden. De afschrijving van de investeringen start - conform de financiele 

verordening - in het eerstvolgende jaar na gereedmelding van de projecten. 

 
Exploitatie 

Aanvragen waarvan de kosten niet kunnen worden geactiveerd vallen onder de exploitatie. De aanvragen 

van schoolbesturen hiervoor betreffen onder anderen: onderhoud van gymzalen, aanhuur van tijdelijke 

leslokalen, huur sportterrein voor bewegingsonderwijs en sanering van asbest. 
 

De omvang van de aanvragen voor wat betreft exploitatielasten bedraagt € 654.800,-. Daarvan wordt het 

volledige bedrag gedekt in de begroting 2020. 
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Totaal aangevraagde voorzieningen 

De totale omvang van het Programma onderwijshuisvesting 2020 bedraagt € 2.934.900. Daarvan heeft  

€ 2.280.100,- betrekking op investeringen in economisch nut met specificatie nieuwbouw en uitbreiding. De 

rest: € 654.800,- betreft eenmalige uitgaven en periodiek terugkerende lasten. De onderstaande tabel geeft 
een onderverdeling van het Programma onderwijshuisvesting 2020 met de toegekende voorzieningen weer 

naar exploitatie en investering. 

 
Indexering 

De (norm)vergoedingen die behoren bij de toegekende voorzieningen zijn gebaseerd op de 
prijsontwikkeling op basis van de in de verordening – bijlage IV – omschreven systematiek van 

prijsbijstelling. De toegekende voorzieningen zijn derhalve inclusief indexering. 

 

 
 

Begrotingswijziging 

 
 
Overige consequenties     

n.v.t. 
 
Vervolg     

In het voorjaar 2020 zal naar verwachting het nieuwe IHP worden vastgesteld. Dat IHP zal de richtlijn voor 

de komende jaren zijn voor aanpassingen in de onderwijshuisvesting . Daarmee zal ook een beeld geschetst 
worden van de financiele consequenties van de dan te maken keuzes. 

 
In het Programma is aangegeven welke voorzieningen worden toegekend. De toegekende bedragen zijn 

voorzien van een korte omschrijving. Op elke aangevraagde voorziening die in het Programma wordt 

toegekend volgt na besluitvorming door het college en de beschikbaarstelling van het geld door de raad, 
een beschikking met een toelichting en de voorwaarden waaronder deze voorzieningen worden toegekend. 

 

In het Overzicht is aangegeven waarom wordt voorgesteld deze af te wijzen. We verwijzen daarbij naar het 

betreffende artikel uit de Verordening en eventueel relevante wetgeving. Ook voor de op het Overzicht 
geplaatste aanvragen volgt een beschikking met een nadere toelichting. 

 

Voorziening Verordening Fin. Categorie Exploitatie 2020 Investeringen 2020 Totaal  Kapitaalslasten

A10. Asbestsanering Asbestsanering 160.300                 -                                 160.300     -                         

A3. Uitbreiding Huur 258.500                 -                                 258.500     -                         

Uitbreiding MV 2008 165.300                 1.666.200                    1.831.500 142.738                

A7. OLP/ Meubilair OLP/Meubilair 8.800                      228.700                        237.500     27.215                  

B4. Huur sportvelden Huur sportvelden 29.200                   -                                 29.200       -                         

B4.1. huur gymlokaal/ sporthal Huur gymzaal MFC 12.800                   -                                 12.800       -                         

A6.Terrein Uitbreiding MV 2008 -                          385.200                        385.200     7.319                    

Huur grond Joeswerd 19.900                   -                                 19.900       -                         

Eindtotaal 654.800                 2.280.100                    2.934.900 177.272                

Begrotingswijziging Investeringen 2020

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2020

Betrokken directie(s) Vastgoedbedrijf

Titel Raads- / Collegevoorstel Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2020

Besluitvorming (orgaan + datum) Raad

Incidenteel / Structureel I

Looptijd 2020

Soort wijziging Investering

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Programma Deelprogramma Directie I/S Lasten Baten

Saldo te 

activeren

03. Onderwijs 03.1 Onderwijskansen Vastgoedbedrijf I 2.280 2.280

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 2.280 0 2.280
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Tegen de beschikkingen kunnen schoolbesturen bezwaar maken. De uitvoering van het Programma is de 

verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. Bij de afrekening van de verschillende toegekende 

voorzieningen controleert de gemeente of deze zijn uitgevoerd conform de beschikking. Een deel van de 

voorzieningen kan door de gemeente, als bouwheer, worden uitgevoerd 
 
Lange Termijn Agenda     

December 2019 
 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

de burgemeester,     de secretaris, 
 

 

 

Koen Schuiling     Diana Starmans 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 
 

..  


