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een krediet beschikbaar te stellen van € 842.000,— voor de uitbreiding met 5 groepen
tijdelijke huisvesting van basisschool Meeroevers in Meerstad;
de kapitaallasten en zakelijke kosten over het jaar 2017 incidenteel te dekken uit het
budget onderwijshuisvesting 2017;
de dekking van de structurele kapitaallasten en de structurele zakelijke lasten (samen €
78.000,-) 2018 te betrekken bij het Meerjarenbeeld;
de structurele kapitaallasten en de structurele zakelijke lasten vanaf 2019 (samen
€ 78.000,-) te dekken uit het budget de areaaluitbreiding sociaal;
de gemeentebegroting 2017 op programmaniveau dienovereenkomstig te wijzigen.

Samenvatting
Per 1 januari 2017 heeft de grenscorrectie voor Meerstad tussen de gemeenten Slochteren en Groningen
plaats gevonden. Hierdoor komt basisschool in Meeroevers (OPOS) en daarmee ook de
verantwoordelijkheid voor de huisvesting van deze school binnen de gemeente Groningen te liggen. Het
aantal leerlingen van deze school groeit en de verwachting is dat in 2018 ruim 250 leerlingen deze school
zullen bezoeken. De stichting OPOS heeft daarom voor het programma onderwijshuisvesting 2017 een
uitbreiding van het bestaande gebouw aangevraagd bij de gemeente Slochteren. Op grond van de
vigerende onderwijswet- en regelgeving is deze aanvraag door Slochteren voor 1 januari en dus nog in
2016 afgewikkeld en opgenomen op het door het college van Slochteren vastgestelde programma. De
uitvoering en daarmee ook de financiële vertaling voor het plaatsen van 5 semi permanente lokalen met
eerste inrichting vindt na 1 januari plaats via de gemeente Groningen. Met de plaatsing van 5 semipermanente lokalen met eerste inrichting is een investering gemoeid van € 842.000,-.

B&W-besluit d.d.: 14 februari 2017

Vervolg voorgesteld raadsbesluit

Aanleiding en doel
Met het raadsvoorstel van 30 november 2016, nr. 6e hebben wij u geïnformeerd over de consequenties van
de grenscorrectie tussen de gemeente Slochteren en Groningen voor wat betreft de huisvesting van
basisschool Meeroevers (OPOS). Deze basisschool ressorteert onder het openbaar schoolbestuur van de
stichting OPOS. Het betekent dat Groningen vanaf 1 januari 2017 f/nanc/ee/verantwoordelijk is geworden
voor de huisvesting van deze openbare basisschool.
In verband met de groei van de school in Meeroevers heeft OPOS in 2016 een uitbreiding van het
bestaande gebouw aangevraagd bij de gemeente Slochteren voor het huisvestingprogramma onderwijs
2017. Op grond van de onderwijswet- en regelgeving moest deze aanvraag voor 1 januari en dus nog in
2016 worden afgewikkeld. Wij hebben met OPOS en de gemeente Slochteren daarover in de loop van 2016
overleg gehad. Het college van Slochteren heeft de gevraagde semi-permanente uitbreiding voor 5 groepen
opgenomen in het programma van de gemeente Slochteren. De uitvoering en daarmee ook de financiële
vertaling voor het plaatsen van 5 semi permanente lokalen vindt echter na 1 januari plaats via de gemeente
Groningen. In het raadsvoorstel van november 2016 hebben we aangegeven dat uw raad in de loop van
2017 een afzonderlijk voorstel wordt voorgelegd voor deze uitbreiding en de daarvoor beschikbaar te
stellen middelen.
Kader
De beoordeling van de aanvragen is conform de wet- en gemeentelijke regelingen en de verordeningen
voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeenten Slochteren (goedkeuring voorzieningen) en
Groningen (beschikbaarstelling middelen).
Argumenten en afwegingen
Door de toename van het aantal inwoners van Meerstad en daarmee ook de toegenomen belangstelling
voor de basisschool in Meeroevers is de verwachting dat deze school in 2018 doorgroeit naar ca 260
leerlingen. De bestaande semi-permanente school is door Slochteren gebouwd in 2 fasen (2012 en 2015).
De huidige capaciteit is geschikt voor 6 groepen leerlingen. Met de prognose van 260 leerlingen krijgt de
school een omvang van 11 groepen. De groei is nu al zodanig dat de huidige 6 lokalen niet voldoende zijn
om alle leerlingen te kunnen huisvesten. Dit schooljaar deelt de school daarom een ruimte met de
buitenschoolse opvang van de SKSG. Met het oog op de verwachte doorgroei van het aantal leerlingen
heeft het bestuur van Meeroevers een aanvraag ingediend voor een uitbreiding voor 6 groepen leerlingen.
In goed overleg tussen het stichtingsbestuur, de gemeenten Slochteren en Groningen is voor de prognose
van het aantal leerlingen peildatum 1 augustus 2018 (260 leerlingen) genomen als uitgangspunt. Op basis
van de verordeningen onderwijshuisvesting van Slochteren en Groningen betekent dat huisvesting voor 11
groepen. Vanuit die toetsing is gekozen voor een uitbreiding met 5 in plaats van de gevraagde 6 semipermanente lokalen met eerste inrichting. Voor de plaatsing en de eerste inrichting van de in het
onderwijshuisvestingsprogramma opgenomen lokalen is een bedrag van respectievelijk € 739.000,- en €
103.000,- gemoeid.
Maatschappelijk draagvlak en participatie
Met de gemeente Slochteren en het bestuur van de basisschool in Meeroevers (OPOS) is in de aanloop
naar de grenscorrectie in de loop van 2016 het op overeenstemming gericht overleg ingezet. De uitvoering
van de uitbreiding van de school is in eerste aanleg de verantwoordelijkheid schoolbestuur. Met het
schoolbestuur wordt het overleg voortgezet over de wijze van uitvoering, bouwheerschap en andere
relevante aspecten.
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Financiële consequenties
De grenswijziging heeft consequenties voor de financiële verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting.
Het reeds bestaande deel van het gebouw is in de onderhandelingen met Slochteren meegenomen en
overgedragen aan de gemeente Groningen. De uitbreiding van dit schoolgebouw in Meerstad is nieuw, de
verantwoordelijkheid van Groningen. De totaal investering bedraagt € 842.000,-. De bijbehorende
structurele kapitaal-en zakelijke lasten bedragen € 78.000,=. Vanaf 1 januari 2017 zijn de structurele lasten
voor rekening van de gemeente Groningen. Voor het jaar 2017 zijn de lasten beperkt omdat de nieuwbouw
in de loop van het jaar gerealiseerd zal worden en dit kan worden gedekt uit onderwijshuisvesting 2017.
Normaal gesproken zouden we de structurele lasten met ingang van 2018 dekken uit het budget voor
areaaluitbreiding sociaal. Echter met het vaststellen van de Begroting 2017 heeft uw raad dit budget voor
de jaren 2017 en 2018 reeds ingezet. Vandaar dat we voorstellen om de dekking voor 2018 ten laste te
brengen van het Meerjarenbeeld en de structurele lasten met ingang van 2019 te dekken uit het budget
areaaluitbreiding sociaal.

Begrotingswijziging
In de begroting 2017 hebben wij deze investering niet kunnen meenemen omdat deze ontwikkeling niet
synchroon liep met de begroting 2017. Wij stellen uw raad voor de begroting 2017 als volgt te wijzigen.
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Inhondeh/k toelichting op de begrofingswijziging
Per I januari 2017 heeft de grenscorrectie tussen gemeente Slochteren en Groningen plaats gevonden. Hierdoor komt de basisschool Meeroevers in
Meerstad onder de verantwoordelijkheid van gemeente Groningen. Vanwege de toename van het aantal leerlingen wordt het schoolgebouw
uitgebreid. De benodigde investering bedraagt €842,000.—. Daarvoor wordt de raad gevraagd dit krediet beschikbaar te stellen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders van Groningen,
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