Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 19 januari 2022

Betreft
O

Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Kredietaanvraag Peter Petersenschool
Raadsvoorstel: Kredietaanvraag-Peter-Petersonschool
Bijlagen: Kredietaanvraag-Peter-Petersonschool

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Thijs Stam (projectmanager), 050 367 6423, thijs.stam@groningen.nl

Korte samenvatting:
Op 25 september 2019 heeft uw raad besloten een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor
vervangende nieuwbouw van de OBS Brinkschool aan de Rummerinkhof 8 in Haren, de uitbreiding
van de Peter Petersenschool aan de Rummerinkhof 6b in Haren en de daaraan gelieerde
infrastructurele aanpassingen (verkeersontwerp). Het ontwerp van de Peter Petersenschool is
inmiddels gereed en kan worden voorbereid voor uitvoering. Met dit raadsvoorstel vragen wij u het
krediet hiervoor beschikbaar te stellen, zodat de uitbreiding nog dit jaar gerealiseerd kan worden.
Voor OBS Brinkschool en Stichting Kinderopvang Haren is het ontwerp IKC Rummerinkhof inclusief
een gymzaal bijna gereed. De openbare ruimte rondom de Peter Petersenschool en het IKC wordt
nieuw ingericht. De nieuwbouw inclusief de openbare ruimte kan in de eerste helft van 2022 verder
worden uitgewerkt, inclusief aanvraag benodigde vergunningen, om eind 2022 ter besluit aan uw
raad te worden voorgelegd.
Voorgesteld raadsbesluit:
I.

II.

de totale projectkosten voor de realisatie van de Peter Petersenschool, bestaande uit de
sloop van het Visio gebouw, 520 m2 nieuwbouw, het verplaatsen van de torteltuin en
herinrichting van het schoolplein, inclusief tijdelijke huisvesting en btw te bepalen op €
2.600.000,--;
hiertoe een aanvullend uitvoeringskrediet van € 2.399.000,-- beschikbaar te stellen
boven op het al eerder beschikbaar gestelde krediet van € 201.000,--;

III.

de structurele lasten van deze investering a € 102.600, - te dekken uit Programma 3,
onderwijs (onderdeel onderwijshuisvesting);
het ontwerp voor OBS Brinkschool met kinderopvang en gymzaal en de integrale
inrichting openbare ruimte inclusief de fietsstraat Rummerinkhof verder uit te werken
voor een realisatiebesluit;
geheimhouding te bekrachtigen ten aanzien van de bijlage (investerings- en
exploitatiebegroting Peter Petersenschool) conform artikel 25, lid 3 Gemeentewet;
de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te wijzigen.

IV.

V.
VI.

Vermeld op LTA?
O

Ja, 2020-126

Deadline?
O

Nee

Doel van de activiteit
o

Meningsvormend

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

discussie

Wijze van behandeling (vorm) en uitkomst activiteit
De sessie is 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.

