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De raad besluit:

IV.
V.

de totale kosten van het programma en overzicht onderwijshuisvesting 2018 vast te stellen
op een bedrag van € 6.157.700,--;
voor de investering 2018 nieuwbouw en uitbreiding voor basis-, speciaal- en voortgezet
onderwijs de benodigde kredieten van € 5.479.800,- beschikbaar te stellen;
de kapitaallasten van deze investeringen a € 5.479.800,- te dekken uit de begroting
onderwijshuisvesting;
de overige kosten a € 677.900,- voor € 541.900,- te dekken uit begroting 2018 en het
restant van € 136.000,- te dekken uit reserve onderwijshuisvesting;
de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau overeenkomstig 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 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. huur, capaciteitsuitbreiding of
nieuwbouw van scholen. Hoewel de gevraagde voorzieningen in 2018 nog kunnen worden toegekend leidt
dit wel tot verdere druk op het budget onderwijshuisvesting. Op korte termijn is dit nog acceptabel echter
er staan een aantal grote veranderingen voor de deur die invloed gaan hebben. Wettelijke wijzigingen (o.a.
m.b.t. renovatie en de status van het IHP) en de gemeentelijke herindeling. Voor de langere termijn zullen
we dan ook kritisch moeten bezien of het budget onderwijshuisvesting nog toereikend is. Het programma
2018 bevat uitgaven voor de volgende voorzieningen:
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4.999.000
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234.100
131.700
6J57.700

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.: 24 oktober 2017

Vervolg voorgesteld raadsbesluid
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 waarin
het prettig is om te leren en te werken. De gemeente is 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 waarop de gemeente voornemens is
positief te reageren.
Het Overzicht bevat de aanvragen die de gemeente voornemens is af te wijzen, waarbij de
afwijzingsgrond wordt aangegeven.
Het programma 2018 bevat de nodige uitgaven voor de categorieën voorzieningen, zoals in de
samenvatting genoemd.
Toelichting:
Categorie I: Nieuwbouw en uitbreiding
Nieuwbouw: het bouwbudget Siebe Jan Boumaschool (Borgmanschool Oosterpark) voor een bedrag
van € 2.413.000,- (2e trance).
Nieuwbouw: voorbereidingskrediet voor een school in Meerstad voor een bedrag van € 105.000,—.
Nieuwbouw: terreinaankoop voor de borgmanscholen in Ebbingekwartier en Oosterpark voor een
bedrag van € 1.876.000,-.
Uitbreiding/ herbestemming gebouw St. Michaelschool (Star Numanstraat): gelet op functiewijziging
van dit gebouw van speciaal onderwijs naar basis onderwijs en verlengde levensduur zijn
aanpassingen nodig voor een extra lokaal voor een bedrag van circa € 52.000,-.
Indexering: voor eerder toegekende kredieten t.b.v. de Brogmanscholen Ebbingekwartier en
Oosterpark, Zernike College, Vuurtoren en het Gomarus College voor een totaalbedrag van € 303.000,-.
Voor het onderzoek naar de mogelijke nieuwe huisvesting voor de GSV in verband met leerlingengroei
(zowel regulier als internationaal) is in 2017 al een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Omdat
de planvorming nog volop bezig is, is voor 2018 in goed overleg geen krediet aangevraagd, maar we
verwachten dat wel voor 2019 of 2020.
Voor de categorieën II en III wordt verwezen naar de bijlage
Categorie IV Onderhoud school gymzalen
Vervangen/ onderhoudswerkzaamheden aan het dak van de gymzaal bij de Widar vrije school voor een
bedrag van € 37.200,-.
Vervangen/ onderhoudswerkzaamheden aan een gemeentelijke gymzaal Multatulistraat voor een
bedrag van € 30.600,-.
Stelpost voor het geschikt maken van het gebouw aan de Coendersweg voor het basis- en voorgezet
onderwijs voor een bedrag van € 102.000,-.
Categorie V a. Herstel constructie
Stelpost voor herstel van constructieve gebreken aan het dak van het Karrepad voor een bedrag van
€ 15.700,-.
Herstel van constructieve gebreken aan de vloer voor het Gomarus College voor een bedrag van
€218.400,-.
Categorie V b. Asbestsanering
Asbestsaneringen: voor de scholen/ locaties het Gomarus College, de Sterrensteen, de Tamarisk
(Coendersweg) en de locatie Heesterpoort is asbestsanering aangevraagd voor een bedrag van
€ 131.700,-.
De projecten zullen conform de planningen van de betreffende schoolbesturen in het jaar 2018 worden
uitgevoerd en/ of opgestart door de gemeente.

Afgehandeld en naar archief

Paraaf

Datum

Kader
Een financiële aanspraak van een schoolbestuur op de gemeente berust op de wettelijk
verantwoordelijkheid van de gemeente voor de voorziening onderwijshuisvesting De beoordeling van de
aanvragen vindt plaats op basis van de wet- en gemeentelijke regeling en de verordening voorzieningen
huisvesting onderwijs gemeente Groningen. In het IHP (Integraal Huisvesting Plan Onderwijs) 2016 - 2019,
dat is vastgesteld door de Raad op 25 november 2015, is beschreven welke ontwikkelingen de komende
jaren we kunnen verwachten, deze aanvragen/ ontwikkelingen zijn verwerkt in het programma. De
toegezegde update van het IHP in 2017 wordt uitgesteld in verband met ingrijpende wijzigingen waarvan de
impact nu nog niet is te overzien. Hierover is de raadscommissie eerder mondeling geïnformeerd.
De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de voorzieningen 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 optreedt, zoals
bij het project nieuwbouw Borgmanschool op het Ebbingekwartier. De financiële middelen blijven in dat
geval bij de gemeente.

Argumenten en afwegingen
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 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 overzicht 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 bijlage "Programma en overzicht onderwijshuisvesting
2018".

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 overeenstemming te bereiken. Op het overzicht zijn de
afwijzingen aangegeven. Bijgaand programma en overzicht onderwijshuisvesting 2018 is van een positief
advies voorzien door de werkgroep onderwijshuisvesting (WHO) en het Breed Besturen Overleg (BBO), zij
het met een stevige kanttekening van OPOS en VCOG:
Het bestuur van OPOS heeft bezwaar gemaakt tegen het feit dat de aanvraag voor de omzetting van het
semipermanente schoolgebouw (Meeroevers) in permanente bouw niet wordt toegekend. De gemeente
heeft aangegeven en besproken met het bestuur dat dit nu niet aan de orde is omdat de reguliere
levensduur van het semipermanente gebouw nog toereikend is. Wel wordt de locatie uitgebreid met
een aantal - semipermanente lokalen om de leerlingengroei op te kunnen vangen. Daarnaast is
besproken, dat als de reguliere levensduur van dit gebouw bereikt wordt er wel gesproken zal gaan
worden over de omzetting naar permanente bouw.
Het bestuur van de VCOG heeft kenbaar gemaakt ongelukkig te zijn met de keuze voor eerst een
openbare school en had graag een school met christelijk denominatie in Meerstad gezien. De gemeente
heeft besproken met VCOG dat er een voor de hand liggende keuze is gemaakt voor eerst een openbare
school. Te meer omdat de Meeroevers school een samenwerkingsschool is waar dus ook christelijk
onderwijs wordt geboden. Daarnaast is aangegeven dat bij doorzettende groei in Meerstad de volgende
nieuwe school er mogelijk een met christelijke denominatie zal zijn.

Financiële consequenties
Algemeen
Hoewel de gevraagde voorzieningen in 2018 kunnen worden toegekend leidt dit - zoals in het IHP 2016-2019
reeds geconstateerd - wel tot verdere druk op het budget onderwijshuisvesting. De beschikbare ruimte om
te investeren in nieuwe voorzieningen, maar ook het voldoen van aangegane verplichtingen komt steeds
verder onder druk te staan. Zo wordt een toenemend deel van het beschikbare budget in beslag genomen
door niet of nauwelijks beïnvloedbare structurele lasten, namelijk de kapitaal- en rentelasten van eerdere
investeringen en zakelijke lasten als verzekeringen, OZB en andere heffingen. Daarbovenop zijn de
gevolgen van de sterk stijgende bouwkosten merkbaar.
Op korte termijn is dit nog acceptabel echter er staan een aantal grote veranderingen voor de deur die
invloed gaan hebben. Wettelijke wijzigingen (o.a. m.b.t. renovatie en de status van het IHP) en de
gemeentelijke herindeling.
Voor de langere termijn zullen we dan ook kritisch moeten bezien of het budget onderwijshuisvesting nog
toereikend is en passend bij onze ambities.

Investeringen
Wij hebben inschatting gemaakt van het moment van de realisatie van deze nieuwe investeringen. Op basis
hiervan hebben wij de rentelasten van 110 duizend euro berekend voor zover de realisatie in 2018 gaat
plaatsvinden. 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, aanhuur
van tijdelijke leslokalen, huur sportterrein voor bewegingsonderwijs en sanering van asbest. De omvang
van deze exploitatielasten van € 677.900,- is groter dan de dekking ad € 542.900,- in de begroting. Het
verschil van € 136.000,- wordt incidenteel gedekt uit de reserves onderwijshuisvesting.

Indexering
De normvergoedingen die behoren bij de voorzieningen zijn gebaseerd op de gegevens over 2017 omdat
de indexatie op de normbedragen van 2018 nog niet bekend zijn. Wij passen een indexering toe die recht
doet aan de algemene prijsontwikkeling. Voor investeringsprojecten hanteren wij 4.9% en voor de overige
2%. Dit is gebaseerd op de prijsontwikkeling op basis van de verwachting van het Macro Economische
Verkenningen.
Aangevraagde voorzieningen
Het totaalbedrag van de voorziening bedraagt € 6.157.700,-. Daarvan heeft € 5.479.800,- betrekking op
investering in economische nut met specifieke als nieuwbouw en uitbreiding. De rest van € 677.900,betreft voor het grootste deel jaarlijkse terugkerende lasten. De onderstaande tabel geeft de specificatie van
de voorzieningen weer naar investering en exploitatie.
Categorie

investering

nr Voorzieningen

1

1 Nieuwbouw Borgmanschool Oosterpark

t

1

2 Voorbereiding nieuwbouw school Meerstad

e

105.000

1

3 Uitbreiding Aquamarijn/ Meander

1

4 Ingebruikname extra lokaal St Michael

€
€
€
€
e

250.000

1

5 Indexering diverse investeringen

1

6 Grondaankoop Borgmanschool Ebbingekwarti

1

7 Grondaankoop Borgmanschool Oosterpark

II a

8 Huur n o o d / tijdelijke r u i m t e / grond

Mb.

9 Huursportvelden

III.

10 OLP/ Meubilair

IV.

11 Onderhoud school/ gymzalen

Va.

12 Herstel constructie
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13 Asbestsanering
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€
€
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350.300

t

164 S(«l

(:

234.100

131 700 t
5.479.800

303.000

€

131 7(1(1

6.157.700

Begrotingswijziging
Het tijdpad van de begroting 2018 en dit programma loopt niet synchroon. Dat houdt in dat wijzigingen in
de begroting als gevolg van dit programma leidt tot een begrotingswijziging. De jaarlijkse terugkerende
kosten van dit programma bedragen € 677.900,-. Wij gaan deze dekken voor een groot deel € 542.900,- uit
het regulier budget en de rest van € 136.000,- wordt onttrokken aan de reserve onderwijshuisvesting.
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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.
Vervolg
N.v.t.
Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,

de loco-burgemeester,
Ton Schroor

de secretaris.
Peter Teesink

Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2018 Gemeente Groningen
Aanvraagcode

Voorziening

Bestuur

Naam instelling

Bedrag

geïndexeerd bedrag |omschrijving

CATl- NiFUWBC UW/UITBREIDING/(investering 4,9% bron MEV 2018)
2017.0048

Nieuwbouw, 2e tranche

02G2

Borgmanschool Oosterpark

2017,0017

Nieuwbouw

02G2

school Meerstad

2017 0907

uitbreiding

02G2

Meander/ Aquamarijn

2017 0037

Ingebruikname

K,0,C

St- Michaelschool

2017.0901

indexering

Lokale Overheid

Lokale Overheid

2017-0908

Terrein

Lokale overheid/ 02G2

Borgmanschool Ebbingekwartier

2017,0909

Terrein

Lokale overheid/ 02G2

Borgmanschool Oosterpark

2.300.000 £

€
€
€
(
C

2,413.000 2e tranche nieubouw Borgmanschool Oosterparit 2.230m2, | l e tranche G15.044)

100.000

105.000 voorbereldingskredlet nieuwbouw school Meerstad

238.592 £

250.000 179 tn2 uitbreiding (gevel en (undenng)

50.000

£

288.928
1.089,000

52.000 ingebruikname extra lokaal
303.000 Indexering eerder toegekende kredieten tbv Borgmanscholen Ebbingekwartier en Oosterapark , Zernike, Vuurtoren en Gomarus

(

€

699,380 £

e

4,765,900 £

c

2 i 8i4

1 142,«K) grondaankoop school Ebbingekwartier
734.000 grondaankoop Borgmanschool Oosterpark (Treshnglocatie]
4 999,000

0 0 0 / TIJDEUJKE RUIMTE/ GROND (index 2% bron cpi

<

7017 OCOS

Uitbreiding/ huur lokalen

02G2

Brederoschool

2017.0049

Huurvan Houtenlaar^

02G2

Zernike Montessori lyceum Groningen

2017,0050

HuurVondellaan

02G2

Zernike Montessori lyceum Groningen

e

77,600 £

79.200 huur lokalen

2017.0032

Uitbreiding/ huur lokalen

02G2

Joseph Haydnschool

22.500 huur lokalen

Huur MFC Engelbert

02G2

De Driebondschool

€

22,012 £

2017.0047
2017.0024

Uitbreiding

Vrije School Athena

Vrije School, Widar

2017,0054

Huur lokalen

02G2

Petteflet

2017,0036

Huur lokalen

G-S,V.

Groningse schoolvereniging (GSV)

2017 0914

Huur grond Joeswerd

Lokale Overheid

Reitdiepschool

5,925 £

£

6,400 £
156.937 £

€

18.844
PM

€

C

26.000 £

€

312.572 C

2 928

25.400 huur lokalen
6.000 1 maand huur

6,500 huurgym^aal
165.000 huur noodlokalen voor 3 jaar
19.200 huur 2 lokalen
huur 2 lokalen In De Ark Haydnlaan 46 (Over te nemen van 02G2)
26,500 jaarlijkse huur grond tbv noodlokalen
350.300

CAT 1! b; HUUR SPORTVELDEN (index 2% bron cpi 2016)
2017.0014

Huursportvelden

02G2

Reitdiep College loc Kamerlingh Onnes

c

2017-0044

Huursportvelden

02G2

Heyerdahl College

€

693 £

2017.0045

Huur sportvelden

02G2

Zernike Montessori lyceum Groningen

€

2.627 £

2017.004Ê

Huursportvelden

02G2

Praedinius Gymnasium

C

1.446

{

1.500 huur sportvelden 68,48 uur

2017.0055

Huursportvelden

02G2

Werkman College

€

i m/

C

4.900 huur sportvelden 227,73 uur

2017-0036

Huur lokalen

G.S.V.

Groningse schoolvereniging (GSV)

2017.0015

Huursportvelden

S.CS.O.G.

De BolslerVSO Praktijkonderwijs

C

1.015

1.000 huursportvelden 48,06 uur

2017.0026

Huursportvelden

C S G, -

CSG Wessel Gansfort (14RP/00)

f

(

5.294 £

5.400 huur sportvelden 250,76 uur

Huursportvelden

G.SG,

Gomarus College

{

4.042 f

4,100 huursportvelden 191,45uur

2017 0030

Huursportvelden

Vrije School Noord en Oost (VO)

Parcival College

£

1.558 £

1,600 huur sportvelden 73,78 uur

2017 (X)!8

Huursportvelden

V^/illem Lodewijk Gymnasium

Willem Lodewijk Gymnasium

e

1,200 £

2017 0035/ 0038/
0039/ 0U40

S.C O G,

c

3.000 huursportvelden 138,7 uur
700 huursportvelden 32,83 uur
2.700 huursportvelden 124,45 uur

PM

h u u r 2 l o k a l e n l n D e A r k H a Y d n l a a n 4 6 ( O v e r t e nemen van 02G2)

1,200 huursportvelden 56,83 uur

€

25.608 t

2017,0006

OLP/Meubilair

02G2

Brederoschool

£

25.849 {

2017,0052

OLP/ Meubilair

02G2

De Meander

f

18,983 £

19400 141 m2 uitbreiding

2017,0019
^2017 0028

OLP/Meubilair

V,C,0,G.

Aquamarijn

t

33 25.) £

33,900 247 m2 uitbreiding

OLP/ Meubilair

G S V

Groningse schoolvereniging (GSV)

£

46.043 £

47000 342 m2 Uitbreiding

2017 (XWl

Ie inrichting LHMgymnastiek

G S G

Gomarus College

E

51.745 £

•',2 8CX) inrichting 2e gymzaal (Ie zaal gekregen G13,C>43)

'"2017 iXU

Ie inrichting LHM

Vrije School N o o r d e n Oost (VO)

Parcival College

£

65,88 7 C

67 200 nu rechtop 5,829,89hadden 5.421,36m2 m programma 2016 = 408,53m2

CAT IH; ONDERWIJS LEERPAKKET, M E U B i U I R (restindex 2% bron cpi 2016)

C

241,760

e

26.100

2(),400 25 m2 uitbreiding

246.700

CAT IV ONDERHOUD SCHOOL GYMZALEN (index 2% bron cpi 2016)
2017.0042

Onderhoud gymlokalen

Vrije School

Vrije School, Widar

2017,0913

onderhoud gvrnzaal

Lokale Overheid

gymzaal Multatulistraat

£

36.476 £

!7 2;x) onderhoud dak gymzaal

30,000 £

30,600 dak gymzaal IVIultatudstraat

2017,0916

onderhoud

Lokale overheid/ 02G2

Coendersweg

£

100,000 £

C

166.476

€

208.194 £

218 4(X) constructiefout vloer

£

223.194 £

234.100

e

102,000 stelpost geschikt maken gebouw voor deel VO en BAO
169.800

CAT Va; HERSTEL CONSTRUCTIE (investering 4,9% bron MEV 2018)
2017.0910

Herstel constructie

Lokale overheid/02G2

Karrepad

2017-0033

Herstel van constructiefouten

G.SG.

Gomarus College

15.000 £

15 ?«) 360 m2 dak • €36, in2 (excl schuu') stel post

CAT Vb: ASBEST SANERING (index 2% bron cpi 2016)
2017.0915

asbestsanering

Lokale overheid/ 02G2

C oen der', weg

PM

2017.0902

Asbestsanering

Lokale Overheid

Lokale Overheid Heesterpoort

£

2017,0020

Asbestsaneri rtg

02G2

De Sterrensteen

£

3 818 £

2017 00-34

Asbestsaneri ng

G.SG.

Gomarus College

£

97 271 £

Totaal

asbestsanering
28(X)n £

28600 asbestsanering
3.900 asbestsanering
m 2(Xi asbeststsanering

£

129,088

e

131.700

e

5.864.598 £

6.157.700

Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2018 Gemeente Groningen
OVERZICHT
Aanvraagcode
2017.0023
2017.0057

Voorziening

Bestuur

Naam instelling

Nieuwbouw
OLP/Meubilair

02G2
02G2

Oosterhoogebrugschool
Petteflet (16ZU01)

2017.0056
2017,0029

Huur noodlokaal
terrein

02G2
Vrije School Noord en Oost (VO)

De Driebondschool
Parcival College

2017.016

Nieuwbouw

OPOS

school Meerstad

Weigeringsgrond
artikel 100, lid I s u b e WPO
artikel 100, lid I s u b b, en c WPO
artikel 100, lid 1 sub b, en c WPO
artikel 76k, lid 1 sub a WVO
artikel 100, lid I s u b d , e WPO

We ige ri ngSRronden:
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.
b.

De gevraagde voorziening is geen voorziening op grond van artikel 92 WPO/ artikel 90 WEC /artikel 76c WVO.
De gevraagde voorziening is niet noodzakelijk; omdat bv de school beschikt over voldoende m2.

c.
d.
e.

De gevraagde voorziening is niet noodzakelijk qua ontwikkeling in de verwachte leerlingaantallen (prognoses)
de gevraagde voorziening op andere wijze in de behoefte aan huisvesting kan worden voorzien
De gevraagde voorziening is niet noodzakelijk.

