
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 10 november 2021

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend

Titel en datum van het stuk (+ link):
Versterking/vervangende nieuwbouw GBS de Poort in Ten Boer (wensen en bedenkingen)

Versterking-vervangende-nieuwbouw-GBS-de-Poort-in-Ten-Boer-wensen-en-bedenkingen.pdf

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Gerben Timmermans (beleidsadviseur), gerben.timmermans@groningen.nl, 06-22581147

Korte samenvatting:
De voormalige gemeente Ten Boer heeft met de NAM (thans NCG) afspraken gemaakt over de 

versterking en vervangende nieuwbouw van scholen in het aardbevingsgebied. GBS de Poort, 

onderdeel van het schoolbestuur Noorderbasis, in Ten Boer zou worden versterkt. Tegelijk met de 

versterking heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de verduurzaming van de 

schoolgebouwen, het zogenaamde Pluspakket. Vanwege het gedaalde aantal leerlingen is er voor 

gekozen om naast de versterking de school ook te verkleinen. In december 2020 heeft uw raad 

hiervoor bij de vaststelling van het Programma onderwijshuisvesting 2021 de benodigde middelen 

beschikbaar gesteld. In de uitwerking van de gecombineerde versterking, verduurzaming en 

verkleining van GBS de Poort blijkt dat met de beschikbare middelen vervangende nieuwbouw 

wellicht ook mogelijk is. De NCG heeft besloten haar beschikbare budget taakstellend te verhogen 

zodat vervangende nieuwbouw nog meer binnen handbereik komt. Het schoolbestuur heeft ook 

besloten om de eigen bijdrage eenmalig te verhogen. Als gemeente hebben we aangegeven ook 

bereid te zijn het beschikbare krediet voor versterking, verkleining en verduurzaming in te zetten 

voor een compleet nieuw te bouwen school. De komende periode wordt onderzocht of de 

vervangende nieuwbouw met het taakstellende budget ook feitelijk realiseerbaar is.

Vermeld op LTA?
O Nee

Deadline?
O Nee

Doel van de activiteit

tel:06-22581147
mailto:gerben.timmermans@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Versterking-vervangende-nieuwbouw-GBS-de-Poort-in-Ten-Boer-wensen-en-bedenkingen.pdf


o Meningsvormend

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

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


	Voorbereidingsmemo
	Betreft
	Titel en datum van het stuk (+ link):
	Versterking-vervangende-nieuwbouw-GBS-de-Poort-in-Ten-Boer-wensen-en-bedenkingen.pdf
	Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
	Korte samenvatting:
	Vermeld op LTA?
	Deadline?
	Doel van de activiteit
	Advies + argumentatie (i.g.v. meningsvormend):
	Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit


