
18 juli 2018 
Nr. 6h.
Aanvullend krediet Borgmanscholen en de ‘Groenewei’ door gestegen 
bouwkosten;

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 
Groningen van 
20 juni 2018 (raadsvoorstelnummer 6961251, griffienummer 7017900);

HEEFT BESLOTEN: 

I. aanvullend € 1.025.595,-- krediet beschikbaar te stellen voor de 
gestegen bouwkosten voor de bouw van de Borgmanschool 
Ebbingekwartier;

II. aanvullend € 1.101.095,-- krediet beschikbaar te stellen voor de 
gestegen bouwkosten voor de bouw van de Vensterschool 
Borgman Oosterparkwijk;

III. € 9.151.450,-- krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van de 
‘Groenewei’ in Tersluis, voor 450 leerlingen inclusief btw, grond en
een gymvoorziening;

IV. de totale projectkosten voor de bouw van de Borgmanschool 
Ebbingekwartier voor 400 leerlingen vast te stellen op € 
7.114.400,-- inclusief btw en grond;

V. totale projectkosten voor de bouw van de Vensterschool Borgman 
Oosterparkwijk voor 400 leerlingen vast te stellen op € 
6.706.400,-- inclusief btw en grond;

VI. de structurele kapitaal- en zakelijke lasten horende bij de 
investering voor de:
a. Borgmanschool Ebbingekwartier bedragen € 

317.000,--;
b. Vensterschool Borgman Oosterparkwijk bedragen € 

309.000,--;
c. ‘Groenewei’ Tersluis bedragen € 405.000,--;
hiervan wordt € 572.000,-- reeds gedekt uit het budget 
onderwijshuisvesting en       € 394.000,-- wordt gedekt uit extra 
beleidsmiddelen begroting 2018 (jaarschijf 2019). Het resterende 
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deel € 65.000,-- (€ 25.000,-- Borgman Ebbingekwartier,        € 
29.000,-- Borgman Oosterparkwijk en € 11.000,-- ‘Groenewei’) te 
dekken uit een voorbeslag op de begroting 2019 uit het budget 
onderwijshuisvesting;

VII. in afwijking van de financiële verordening artikel 13, lid 2-3, voor 
de nieuwbouw van de genoemde Borgmanscholen en de 
‘Groenewei’ af te schrijven tot een restwaarde van 15% van de 
stichtingskosten exclusief grond;
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VIII. de gemeentebegroting 2018 op programmaniveau 
overeenkomstig te wijzigen;

IX. het genomen besluit vanwege het financieel toezicht op grond van
artikel 21 Wet algemene regels herindeling voor te leggen ter 
afstemming aan de gemeenten Haren en Ten Boer en ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten;

X. het genomen besluit na goedkeuring door Gedeputeerde Staten in
uitvoering te brengen.

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 18 juli 2018.

De voorzitter, De griffier,

Peter den Oudsten Toon Dashorst 


