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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 29 mei 2017 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 16 mei 2017 

Nummer :  19 

Onderwerp :  Voorz ieningen onderwi jshuisvest ing t .b.v . obs 

Br inkschool ,  Sint  Nicolaasschool  en Prof.  

W.J. Bladergroenschool  

Bijlage(n) :  1. Overzicht jaarlasten en dekkingsmiddelen  

2. Concept raadsbesluit  

Steller advies :  R. Bresser 

   

   

   

Samenvatting :  Bi j  OBS Brinkschool  en de Sint Nicolaasschool  is  sprake 

van groei van het  aanta l leer l ingen.  Voor  de scholen m oe-

ten maatregelen in de huisvest ing worden getroffen om de 

extra leer l ingen te kunnen huisvesten. OBS Br inkschool  

heeft  twee noodlokalen a lsmede de eers te inr icht ing voor 

de 11 e  groep nodig om op kor te termijn de groei  op te 

vangen. Daarnaast zal  er  een haalbaarheidsonderzoek 

moeten worden u itgevoerd naar vervangende huisvest ing 

van OBS Br inkschool,  aangez ien de huid ige locat ie van 

OBS Br inkschool onvoldoende ru imte b iedt om de verdere 

leer l ingengroei te kunnen opvangen. In di t  haalbaar-

heidsonderzoek wordt  onderzocht of  het mogeli jk  is  de 

Br inkschool  in  te passen in de locat ie Rummer inkhof  8, 

d ie het komend school jaar  door het  Harens Lyceum wordt  

ver laten.  

De Sint Nicolaasschool is  gegroeid naar  17 groepen en 

heeft  ter  overbrugging tot  het  moment  dat  de n ieuwbouw 

betrokken wordt een extra noodlokaal  nodig.  Daarnaast is  

er a ls gevolg van s t i jg ing van de bouwkosten voor onder-

wi jshuisvest ing aanvul lend budget  benodigd voor  de 

n ieuwbouw van de Sint Nicolaasschool .   

Tenslotte heeft  RENN4 de gemeente verzocht  de h uur 

voor  2017 te vergoeden voor de nevenvest ig ing van de 

Prof .  W.J.  Bladergroenschool,  d ie ru imte huurt  b i j  het  

Medisch Kleuter Dagverbl i j f  aan de Cantersveen.  

In  2017 wordt  een integraal huisvest ingsplan opgeste ld 

voor  de onderwi jshuisvest ing voor  de per iode 2018-2021.  

Di t  p lan moet  voorz ien in toekomstbestendige onderwi js-

huisvest ing passend bi j  de behoefte.  
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Voorgestelde beslissing :  1.  De vergoeding voor  de twee noodlokalen voor een 

per iode van twee jaar voor  een bedrag van € 

111.326,05, a lsmede de vergoeding van de 1 e  in-

r icht ing van de 11 e  groep voor  een bedrag van € 

14.011,15 toe te kennen aan St icht ing Baas is ten 

behoeve van OBS Br inkschool.  

2.  Een budget van € 21.175 ter  beschikking te s te l len 

voor  het haalbaarheidsonderzoek naar de huisves-

t ing (renovatie of n ieuwbouw) van OBS Br inkschool 

op de locat ie van het  Harens Lyceum aan de  

Rummer inkhof 8.  

3.  Aanvul lend budget  beschikbaar te ste l len  voor de 

n ieuwbouw van de Sint Nicolaasschool  voor  een be-

drag van € 740.000.  

4.  De kosten voor  een extra noodlokaal  te vergoeden 

aan de Sint  Nicolaasschool voor de per iode van een 

jaar  voor  een bedrag van  

€ 41.172,71.  

5.  Een vergoeding voor  de huur  voor  de nevenvest ig ing 

van de Prof.  W.J. Bladergroenschool  voor  het jaar  

2017 van € 6.189,24 te verst rekken aan RENN4.  

6.  Als aanvul lende dekk ing in 2017 een bedrag van € 

57.794 te onttrekken u it  de bestemmingsreserve 

duurzaamheid en d i t  per 1 januar i 2018 weer  terug 

te storten in deze reserve.  

 

 

 Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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1.  Aanleiding  

De ui tbre id ing van Haren met de n ieuwbouwwi jk  DHE le idt to t een leer l ingengroei op een 

aanta l  bas isscholen. Zoals  in  het raadbeslu it  d .d. 27 maar t 2017 is  genoemd legt  de 

groei vooral  extra druk op de huisvest ing van de Peter  Petersenschool ,  CBS de Borg en 

OBS Br inkschool.  Met het genoemde raadsbes lu i t  is  de huisvest ing voor de Peter Peter-

senschool  en CBS de Borg voor lopig gewaarborgd.   

Door St icht ing Baas is en de Sint Nicolaasschool z i jn ook spoedaanvragen ingedie nd voor 

de huisvest ingsvoorz ieningen om groei  op te kunnen vangen. Daarnaast is  door de Sint 

Nicolaasschool  kenbaar gemaakt  dat het beschikbare budget  voor  de n ieuwbouw, a ls 

gevolg van marktontwikkel ingen in de bouwsector,  niet toere ikend is.   

Tenslotte s taat nog een aanvraag van RENN4 open voor de huurvergoeding voor de 

Prof .  W.J.  Bladergroenschool.   

 

Met de toekenning van de genoemde aanvragen is  de onderwi jshuisvest ing naar  ver-

wacht ing voor het jaar  2017 op orde.  De over ige benodigde aanpassingen in het huisves-

t ingsbestand worden opgenomen in het IHP 2018 -2021.  De voor het  huisvest ingspro-

gramma 2018 ingediende aanvragen worden in een regul iere procedure, paral le l aan het 

proces van het  IHP 2018-2021 in behandel ing genomen, teneinde h ier  u i ter l i jk  e ind 201 7 

een bes lu i t  op te kunnen nemen.  

 

2.  Doelstell ing  

De gemeente heef t  de wette l i jke zorgpl icht voor  de huisvest ing van het  onderwi js.  Naast  

het beschikbaar  ste l len van huisvest ing heef t  de gemeente de p l icht  de inr icht ing met 

het onderwijs leerpakket  en meub i la ir  te  vergoeden, voor zover deze nog n iet  eerder voor  

bekost ig ing in aanmerking is gebracht .  Hiervan is sprake wanneer een school  groeit  en 

met een extra groep start .   

 

3.  Situat ie  

Hieronder worden per school de voor l iggende verzoeken nader toegel icht .   

 

OBS Br inkschool  

OBS Br inkschool groei t  a ls gevolg van de n ieuwbouw van DHE volgens de actuele leer-

l ingenprognoses tot ru im 370 leer l ingen in 2021. Di t  le idt reeds b i j  aanvang van het 

school jaar  2017-2018 tot een ru imtegebrek van twee lokalen, u itgaande van de geprog-

nost iceerde 249 leer l ingen per 1 -10-2017. Met  de u i tbre iding met  twee groepen heeft  de 

Br inkschool  ook recht op de 1 e  inr icht ing voor onderwi js leerpakket  en meubila ir  voor de 

11 e  groep. De eers te inr icht ing van de 10 e  groep is  reeds in 2004 toegekend.  De groei  op 

lange termi jn le idt to t een verder toenemende ru imtebehoefte ten opz ichte van het huid i-

ge aanta l lokalen.  Aangez ien de hiervoor benodigde u itbre id ing op de huid ige locat ie van 

de Br inkschool  n iet mogel i jk  is ,  is  vervangende huisvest ing  noodzakel i jk .  Een mogel i jk-

heid h iertoe ontstaat  aan de Rummer inkhof,  doordat het  Harens Lyceum haar onderwi js  

in Haren centreert  op de locat ie Kerk laan en de locat ie Rummerinkhof ver laat.  Onder-

zocht d ient te worden of  de inpass ing van de Br inkschool mogel i jk  is ,  en welke kosten 

gemoeid z i jn met  eventuele gebouwaanpass ingen,  a lsmede een levensduurver lengende 

renovat ie,  of dat  nieuwbouw op deze locat ie gunst iger  is .  Rekening houdend met  de 

door loopt i jd van voorbereid ing en u i tvoer ing van bouwwerkzaamheden, k an de vervan-

gende huisvest ing naar verwacht ing in 2019 in gebruik worden genomen.  Derhalve is  een 

t i jdel i jke oploss ing voor het  ru imtegebrek voor een per iode van ca.  2 jaar nodig.  

 

Sint Nicolaasschool  

Met het  raadbes lu it  d .d.  29 maart  2016 is het budget v oor de n ieuwbouw van de Sint  Ni-

colaasschool a ls gevolg van het groeiend aanta l leer l ingen b i jgeste ld naar 19 groepen.  
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Door de Sint  Nicolaasschool is  recent  kenbaar gemaakt  dat het huid ige p lan, ondanks 

doorgevoerde bezuin ig ingen en inbreng van e igen midd elen van de Sint  Nicolaasschool  

n iet real iseerbaar is  b innen het  beschikbaar gestelde budget .  Met  de doorgevoerde be-

zuin ig ingen is het  afwerk ingsniveau teruggebracht naar  een funct ioneel bas isniveau;  de 

ambit ie met  betrekking tot  duurzaamheid en ‘ f r isse sc holen’  is  gehandhaafd.  Reden voor 

de budgetoverschr i jd ing z i jn de hogere bouwkosten a ls gevolg van aangescherpte ener-

g ieprestat ie-eisen en e isen met  betrekk ing tot  fr isse scholen,  alsmede de a lgehele st i j -

g ing van bouwkosten op de aanbestedingsmarkt .  Voor d e nieuwbouw is sprake van een 

tekort  van € 740.000.  

 

De Sint Nicolaasschool heeft  daarnaast,  ter  overbrugging van de per iode tot de inge-

bru ikname van de n ieuwbouw een aanvraag ingediend voor een extra noodlokaal.  Op 

te ldatum 1-10-2016 had de Sint Nicolaasschool  402 leer l ingen,  waarmee de school  is  

gegroeid van 16 naar  17 groepen en een extra lokaal  nodig heef t .  De eers te inr icht ing 

voor  de extra groep is  reeds voorz ien in het genoemde raadsbeslu i t  van 29 maart  2016.   

 

Prof .  W.J.  Bladergroenschool  

Door de Prof .  W.J.  Bladergroenschool  van RENN4 wordt op het Medisch Kleuter  Dagver-

b l i j f  (MKD) aan de Cantersveen 2 dagen in de week onderwi js  gegeven aan leer l ingen 

d ie door jeudhulp geïndiceerd z i jn voor  het MKD. Deze locat ie is  een formele nevenves-

t ig ing van de Prof.  W.J. Bladergroenschool in Groningen. Vanui t  haar  zorgpl icht d ient de 

gemeente Haren te voorz ien in huisvest ing voor  deze nevenvest ig ing. Door  RENN4 wordt  

jaar l i jks een huurvergoeding aangevraagd voor  de huur van de ru imte b i j  het  MKD. De 

vergoeding voor het  jaar 2017 moet  nog worden toegekend.   

 

4.  Gekozen oplossingen  

OBS Br inkschool  

Om te onderzoeken wat  de benodigde invester ing is  om het gebouw aan de Rum-

merinkhof met  een levensduurver lengende renovat ie geschik t te  maken voor huisvest ing 

van de Br inkschool ,  dan wel om nieuwbouw te real iseren op deze locat ie, d ient een 

haalbaarheidsonderzoek te worden u i tgevoerd.  In d it  onderzoek wordt de renovatievar i-

ant vergeleken met de n ieuwbouwvar iant.  Op bas is van een aanta l opgevraagde offer tes  

is vastgeste ld dat er  een budget benodigd is  van € 21.175. Na toel ichtende gesprekken 

met de adviesbureaus over  de in de offer tes  voorgeste lde aanpak, wordt  een adv iesbu-

reau geselecteerd voor de u itvoer ing van het  haalbaarheidsonderzoek.  

 

St icht ing Baas is  heef t  een spoedaanvraag ingediend voor het  p laats en van twee noodlo-

kalen en de eerste inr icht ing onderwi js leerpakket  en meubi la ir  van de ui tbre id ing van de 

school met  een 11 e  groep, ter  overbrugging van de t i jd totdat vervangende huisvest ing in 

gebruik kan worden genomen. De vergoeding van kosten voor no odlokalen v indt p laats 

op bas is  van werkel i jke kosten.  De kosten voor  de verwi jder ing van het  oude, n iet meer 

voor  onderwi js in gebruik z i jnde noodgebouw, de plaats ing, huur en t .z . t  verwi jder ing van 

de twee noodlokalen z i jn  door St icht ing Baas is opgegeven  en bedragen € 111.326. De 

kosten voor  de eers te inr icht ing z i jn genormeerd en bedragen € 14.011,15.  

 

Sint Nicolaasschool  

Het door  de Sint Nicolaasschool  aangegeven budget tekor t voor  de n ieuwbouw wordt  ver-

oorzaakt  door het  u i teenlopen van de werkel i jke ont wikkel ing van de bouwkosten in rela-

t ie  tot  de door de VNG gehanteerde normvergoeding.  Hiervoor z i jn  twee oorzaken aan te 

wi jzen.  Ten eers te z i jn  de bouwkosten toegenomen door  de aanscherping van de eisen 

met betrekk ing tot  fr isse scholen en de scherpere en ergieprestat ie -e isen in het  bouwbe-

slui t .  De normvergoeding is door  de VNG niet aangepast  aan deze toenemende eisen. 

Ten tweede z i jn de bouwkosten de afgelopen jaren fors gestegen a ls gevolg van het aan-

trekken van de bouw.  
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De normvergoeding is daarentegen  vanaf 2010 met ca.  20% afgenomen als gevolg van 

de jaar l i jkse negat ieve indexer ing met de door de VNG voorgeschreven pr i js index.  Waar  

het tot 2013 gez ien de gunst ige aanbestedingsmarkt nog goed mogeli jk  was om nieuw-

bouw te real iseren voor de door gemeente  Haren gehanteerde vergoeding voor  n ieuw-

bouw van de normvergoeding + 10% om Fr isse Scholen mogel i jk  te maken, b l i jk t  dat  nu 

met de genoemde ontwikkel ingen n iet meer  haalbaar  te z i jn.  Het  invester ingskostenni-

veau dat  met de aanvul l ing op het  budget ontstaat ,  is  getoets t,  en is een real is t isch bud-

get,  dat in l i jn  is  met  de door  kennis ins t i tuten 1 m.b.t .  bouwkosten gehanteerde bouwkos-

ten per m 2 .  Derhalve kan worden vastgeste ld dat  de gevraagde aanvull ing van het bud-

get à € 740.000 noodzakel i jk  is  om een kwal i ta t ie f  goede school te kunnen real iseren.  

 

Om de kosten van de benodigde t i jde l i jke extra capac ite it  te beperken, wordt het  noodlo-

kaal  dat momenteel  b i j  de AZC-school  staat en per  ju l i  2017 n iet  meer  benodigd is,  over-

geplaatst  naar de Sint  Nicolaasschool.  D e kosten voor  de plaats ing en huur  van d i t  extra 

noodlokaal  bedragen € 41.172,71 ,  benodigd ter vergoeding van de kosten voor  de plaat-

s ing en huur van het extra noodlokaal ,  dat  nodig is  om de leer l ingengroei  van de Sint 

Nicolaasschool  op te kunnen vangen to tdat  de n ieuwbouw in gebruik kan worden geno-

men. 

 

Prof .  W.J.  Bladergroenschool  

De huur d ie RENN4 betaalt  voor  de huur van 70 m2 onderwi jsruimte in het  gebouw van 

het MKD bedraagt € 6.189,24.  

 

5.  Argumentatie  

Om aan de zorgpl icht te voldoen die de gemeente Haren heeft  voor  de huisvest ing van 

het onderwijs ,  is  een aantal  maatregelen nodig,  d ie n iet kunnen worden u i tgeste ld tot de 

behandeling en vasts te l l ing van het IHP 2018 -2021. Bi j  de Br inkschool onts taat door  de 

groei een acuut probleem, dat  het komend school jaar  moet  worden opgelost.  Door de 

voor tzet t ing van de groei  is  de noodvoorz iening van twee lokalen s lechts een t i jde l i jke 

oploss ing en zal over twee jaar de beschikbare ru imte wederom ontoereikend zi jn,  het-

geen ons noodzaakt per d irect  de mogel i jkheden  voor een def in it ieve passende oplos-

sing te verkennen.  Ook het  aanvul lend budget  voor  de n ieuwbouw van de Sint Nicolaas-

school is  op kor te termijn benodigd, om te voorkomen dat de real isat ie van de nieuw-

bouw vertraagt,  le idt  tot  een toenemend ru imtetekort  o p de huid ige locat ie en le idt  tot  

een toenemend budgettekor t a ls gevolg van de doorzet tende st i jg ing van bouwkosten.  

Daarnaast leidt vertraging er toe dat  de huidige locat ie la ter  beschikbaar  komt voor de 

u itbre id ingsplannen van zorgcentrum Westerholm. De h uurvergoeding aan RENN4 t.b.v . 

de Prof .W.J.  Bladergroenschool behoort  to t de regul iere zorgpl icht  van de gemeente om 

te voorz ien in onderwi jshuisvest ing.  

 

6.  Kostendekking  

De tota le kosten voor de huisvest ingsmaatregelen bedragen:  

 

Noodlokalen OBS Br inkschool             € 111.326,05  

Eerste inr icht ing OBS Br inkschool  onderwi js leerpakket    €     7.202,07  

Eerste inr icht ing OBS Br inkschool  meubila ir        €     6.809,08  

Haalbaarheidsonderzoek herhuisvest ing OBS Br inkschool   €    21.175, - -  

Noodlokaal  Sint Nicolaasschool             €   41.172,71  

Aanvul lend budget  n ieuwbouw Sint  Nicolaasschool     € 740.000, - -  

Huurvergoeding Prof .  W.J. Bladergroenschool       €     6.189,24  

Totaal                      € 933.874,15  

                                                           
1Het budget is getoest aan de door het Bureau Documentat ie Bouwwezen (BDB) en Nederlands Bouwkosten 

Inst i tuut  kostenkengetal len voor onderwijshuisvest ing . 
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In  het IHP 2014-2017 is f inanc ië le ru imte voorzien vo or  de a ls  PM posten opgenomen 

invester ingen. In het raadsbes lu it  over  de vastste l l ing van het IHP d.d.  27 januar i  2014 

is vastgelegd dat  het  beschikbaar  komen van een invester ingskrediet  voor een PM -post 

middels een raadsvoorste l  za l  worden aangevraagd.   

 

De extra lasten a ls gevolg van de u itbre id ing van de Sint Nicolaasschool naar 19 groe-

pen, zoals  vastgeste ld in  het  raadsbes lu it  van 29 maar t 2016,  z i jn  dest i jds  gedekt u it  

(een deel van)  het s tructurele voordeel in  het  gemeentefonds dat voor tv loeide ui t  de  

Septemberc ircula ire 2015, en z i jn  daarmee niet ten las te gebracht  van de dekking van 

het huisvest ingsprogramma onderwi js.  Binnen het  IHP2014 -2017 is  derhalve nog een 

bedrag van 1,8 mi l joen aan invester ingskredieten beschikbaar,  waarvan in het raadsbe-

slui t  d.d. datum reeds € 14.011 is  aangewend voor 1 e  inr icht ing Peter  Petersenschool en 

€ 7.000 voor  huurvergoeding aan De Borg. In b i j lage 1 is een overzicht  opgenomen van 

de jaar lasten en dekk ingsmiddelen voor  deze en de in di t  voorste l gevraagde aanvul len-

de bestedingen.  In 2017 is onvoldoende dekking voor  de in d i t  bes lui t  opgenomen bedra-

gen. Doordat de geplande oplever ing van n ieuwbouw van de Sint Nicolaasschool is  ver -

schoven van 2017 naar 2018, onts taat  in 2018 ju ist  een dekk ingsoverschot.  Wi j  ste l len 

daarom voor om het dekk ingstekort  in  2017 op te vangen door een t i jde l i jke onttrekk ing 

u it  de bestemmingsreserve duurzaamheid (vr i jva l  egal isat ie fonds onderhoud a.g.v.  over-

hevel ing buitenonderhoud scholen) . In  2018 wordt  deze bestemmingsreserve vervolgens 

weer aangevuld. Het invester ingskrediet  dat  res teer t voor het IHP 2014 -2017 bedraagt 

na de voorgeste lde aanvul lende bestedingen € 1,1 mil joen, en kan,  indien er  in  2017 

geen aanvul lende bestedingen z i jn,  worden doorgeschoven naar  het IHP 2018 -2021.  

 

7.  Arhi-f inancieel toezicht  

Het beslu it  val t  onder  het f inanc ieel Arhi - toezicht ,  omdat  we in 2017 een onttrekk ing 

doen u it  de bestemmingsreserve duurzaamheid.  Het  betreft  een t i jde l i jke ont trekking,  

aangez ien deze bestemmingsreserve in 2018 weer  vol ledig wordt aangev uld.  Per  saldo is 

er dus geen sprake van f inancië le consequent ies.   

 

Gez ien de wet te l i jke zorgpl icht  voor onderwi jshuisvest ing is de gemeente Haren genood-

zaakt de genoemde maatregelen te tref fen en daarmee te voorz ien in de benodigde on-

derwi jshuisvest ing.  

 

8.  Communicatie  

Er is  geen externe communicat ie nodig over  de u itvo er ing van d it  bes lu it .   

 

9.  Planning IHP 

In  de raadcommiss ievergader ing op 10 apr i l  2017 wordt  aan de raadscommiss ie de s tand 

van zaken van de onderwi jshuisvest ing toegelicht en wordt  een doork i jk  gegeven van het  

proces om te komen tot het IHP 2018 -2021. In juni  2017 wordt  het ‘masterp lan’ ,  dat  de 

bas is  vormt voor het  IHP toegel icht  aan de raadscommiss ie.  Het  IHP wordt  in  het v ierde 

kwar taal ter  vasts tel l ing voorgelegd aan de raad.  

 

Haren, 13 april 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 
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