
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 17 november 2021

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2022

Raadsvoorstel: Programma-en-Overzicht-onderwijshuisvesting-2022

Bijlage: Bijlage-bij-programma-en-overzicht-onderwijshuisvesting-2022

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Harold Boersma (portefeuillemanager), 06 461 55307, harold.boersma@groningen.nl

Korte samenvatting:
Samenvatting Het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2022 bevat de jaarlijks door de 

schoolbesturen ingediende aanvragen m.b.t. onderwijshuisvesting. Het college stelt het Programma 

vast. Uw raad wordt gevraagd de benodigde middelen beschikbaar te stellen. Toegekende 

voorzieningen staan op het Programma. Afgewezen voorzieningen staan op het Overzicht. Uw raad 

heeft met het IHP het concrete programma voor (vervangende) nieuwbouw en renovatie voor de 

komende jaren al vastgesteld, ook heeft uw raad recent het voorstel onderwijshuisvesting 

Groningen-Zuid ontvangen. Zoals daarin aangekondigd willen we de toegekende 

voorbereidingskredieten breder in kunnen zetten voor onderwijshuisvesting om daarmee de 

uitvoering beter te laten aansluiten bij de praktijk. Het Rijk heeft per 1 oktober de tweede tranche 

SUVIS opengesteld. Uw raad heeft voor de gemeentelijke bijdrage hierin, in juni 2021 de kaders voor 

Frisse en Duurzame scholen 2021 vastgesteld en een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld. Onder 

dezelfde voorwaarden vragen we uw raad nu een uitvoeringskrediet voor (het eerste deel van) deze 

2e tranche.

Gevraagd besluit:

I. de totale kosten van het Programma onderwijshuisvesting 2022 vast te stellen op € 

5.685.900,--; 

II. voor de uitvoering van het Programma onderwijshuisvesting 2022 voor investeringen 

een krediet van € 4.591.300,-- beschikbaar te stellen; 

III. de overige kosten in 2022 te bepalen op € 1.094.600,--, deze kosten voor € 896.177,-- te 

dekken uit Programma 3, Onderwijs en de overige € 198.423,-- te dekken uit een 
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incidentele ontrekking aan de reserve onderwijshuivesting (budget onderwijshuisvesting 

2022);

IV. de kosten van de investeringen onder punt II voor een bedrag van incidenteel € 

485.000,-- te dekken uit een bijdrage van de NCG; 

V. de kapitaallasten van in totaal € 274.486,-- die betrekking hebben op het resterende 

bedrag ad € 4.106.300,-- te dekken uit Programma 3, Onderwijs (onderdeel 

onderwijshuisvesting), na het (verwachte) jaar van gereedkomen (2022);

VI. de eerder toegekende voorbereidingskredieten van het IHP (€ 2 miljoen) en Groningen 

Zuid (€ 800.000,-- + € 4.631.000,--) samen te voegen tot één voorbereidingskrediet in te 

zetten voor projecten onderwijshuisvesting; 

VII. voor de realisatie van (het eerste deel van) de tweede tranche projecten Frisse en 

Duurzame scholen 2021 een uitvoeringskrediet van € 945.050,-- beschikbaar te stellen; 

VIII. van het krediet voor de projecten genoemd onder lid VII van € 945.050,-- een bedrag van 

€ 257.642,-- te dekken vanuit de SPUK Rijkssubsidie, de resterende structurele lasten van 

deze investering van € 44.478,-- te dekken uit Programma 3, Onderwijs (onderdeel 

onderwijshuisvesting), na het (

Vermeld op LTA?
O Ja 

O 2021-88 

Deadline?
O nee

Doel van de activiteit
o Meningsvormend

Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
O conform 

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Korte vraag of opmerking mogelijk tijdens meningsvormende sessie over conformstukken.
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