Voorbereidingsmemo
Meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 10 november 2021

Betreft
O

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Onderwijshuisvesting Groningen Zuid
Onderwijshuisvesting-Groningen-Zuid

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Hittjo Braam (projectmanager), 0650240572, hittjo.braam@groningen.nl

Korte samenvatting:
Om het structureel ruimtegebrek bij de Brederoschool, de Haydnschool, het Montessori (Vak)Lyceum
en de Groningse Schoolvereniging (GSV) op te lossen zijn het afgelopen jaar diverse verkenningen
gestart in samenwerking met de betrokken schoolbesturen.
Dit heeft geleid tot de volgende voorgestelde koers: De volledige verplaatsing van de GSV naar de
locatie Maartenscollege en aanpassing van de huisvesting voor het Maartenscollege & ISG. Realisatie
van 1.000 m2 voor het Montessori Vaklyceum aan de Vondellaan en het inzetten van de Van Ketwich
Verschuurlaan 90 voor de Brederoschool. De schuifpuzzel voor het Montessori Lyceum en de
Haydnschool kan worden uitgewerkt. Er komen twee wissellocaties beschikbaar voor (tijdelijke)
huisvesting bij de volgende tranches van het IHP. Met deze koers kunnen dure tijdelijke
voorzieningen, binnen de beperkte schoolcapaciteit in Groningen Zuid, worden beperkt.
Voorgesteld raadsbesluit:
I.

II.

III.

de aanpassing van de huisvesting voor het Maartenscollege & ISG (1.145 leerlingen) in
samenhang met de integrale verplaatsing van de GSV (900 leerlingen) naar de locatie
Maartenscollege in Haren nader uit te werken;
de oplossing van het huisvestingsprobleem van het Montessori Vaklyceum aan de
Vondellaan door middel van het realiseren van 1.000 m2 vervangende huisvesting nader
uit te werken;
hiervoor een aanvullend voorbereidingskrediet van € 4.631.000,-- beschikbaar te stellen
boven op het al eerder beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet van € 800.000,waarmee het totale voorbereidingskrediet komt op € 5.431.000,-- voor Groningen Zuid;

IV.

de aanvullende structurele lasten hiervan à € 185.240,-- te dekken uit Programma 3,
Onderwijs (onderdeel onderwijshuisvesting), na het (verwachte) jaar van gereedkomen
(2025 en 2027);
de voormalige Tamarisk aan de Van Ketwich Verschuurlaan 90 beschikbaar te stellen
voor de Brederoschool;
de benodigde middelen voor onderhoud en (gedeeltelijke) vernieuwing van in totaal €
1.350.000,-- beschikbaar te stellen, de incidentele onderhoudskosten à € 675.000 te
dekken uit een onttrekking aan de reserve onderwijshuisvesting en voor de
(gedeeltelijke) vernieuwing een uitvoeringskrediet van € 675.000 beschikbaar te stellen,
de structurele lasten hiervan à € 77.625,-- te dekken uit Programma 3, Onderwijs
(onderdeel onderwijshuisvesting);
de gemeentebegroting 2021 op programmaniveau te wijzigen;
geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van bijlage 3 op grond van artikel 10, lid 2,
sub b van de Wet openbaarheid van bestuur juncto artikel 25, lid 3 Gemeentewet.
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Meningsvormend

Voorgeschiedenis
Deze meningsvormende sessie is een vervolg op de beeldvormende sessie van 27 oktober.
Onderwijshuisvesting-Groningen-Zuid (stukken beeldvormende sessie 27 oktober)

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering.
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde
lijn. De voorzitter kan tot besluit van deze sessie, ten behoeve van agendering in de volgende
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen.
Voor deze sessie is 70 minuten beschikbaar. Dat betekent ongeveer 4 minuten per fractie.

