
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad

Van: Agendacommissie

Datum: 2 februari 2022

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link):
Nieuwe accommodatie ‘bij Van Houten’ in de Oosterparkwijk

Raadsvoorstel: Nieuwe-accommodatie-bij-Van-Houten-in-de-Oosterparkwijk

Bijlagen: Nieuwe-accommodatie-bij-Van-Houten-in-de-Oosterparkwijk

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Frank Brander (gebiedssecretaris), 06 385 44 815, frank.brander@groningen.nl

Korte samenvatting:
Bij Van Houten is een initiatief van vier bewonersorganisaties in de Oosterparkwijk voor de terugkeer 

van een groot buurtcentrum in de Oosterparkwijk. Na het samengaan van de Siebe Jan Boumaschool 

en de Borgmanschool in een nieuw schoolgebouw op de Treslinghuis-locatie in september 2021 zijn 

we gestart met de voorbereidingen van het uitvoeren van de visie van bewoners: de Siebe Jan 

Boumaschool als nieuwe buurtaccommodatie. In Fase 1 willen we de voormalige Vensterschool als 

accommodatie toewijzen voor de Stichting bij Van Houten en Speeltuinvereniging Oosterparkwijk 

(SVO). In Fase 2 willen we de voormalige Van Houtenschool en de voormalige Vensterschool 

Oosterpark transformeren tot een volwaardige grote buurtaccommodatie door deze te renoveren, 

verduurzamen, toegankelijk maken en verbinden door middel van een nieuwe entree en een 

horecafunctie toe te voegen. Hiermee versterken we de sociale basis van de Oosterparkwijk.

Voorgesteld raadsbesluit:

I. kennis te nemen van de visie en het activiteitenplan van de nieuwe buurtaccommodatie 

‘bij Van Houten’ in de Oosterparkwijk; 

II. de voormalige Vensterschool Oosterpark aan de Oliemuldersweg 47A toe te wijzen als 

accommodatie voor Stichting Bij Van Houten en Speeltuinvereniging Oosterpark;

III. daartoe het pand van de voormalige Vensterschool Oosterpark aan de Oliemuldersweg 

47A tegen de geldende boekwaarde per 31 december 2021 over te hevelen van 

deelprogramma 3.2 Onderwijs (onderwijshuisvesting) naar deelprogramma 3.3 Welzijn, 

Gezondheid en Zorg;
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IV. de totale kosten 2022 van € 241.549,--, die bestaan uit de huurderloze periode januari t/

m maart ad € 20.500,-- en de exploitatiekosten Fase 1 voor deze buurtaccommodatie per 

1 april 2022 van € 221.049,-- te dekken uit: a. voor € 115.600,-- uit het 

accommodatiebudget 2022, b. voor € 56.666,-- uit budget Werk & Participatie c. voor € 

69.283-- uit het gebiedsbudget 2022; 

V. de eenmalige kosten voor aanpassingen en duurzaamheidsmaatregelen in de voormalige 

Vensterschool ad € 215.000 ,-- te dekken uit beschikbare middelen Regiodeal; 

VI. de exploitatielasten van € 281.000,-- van bij Van Houten en SVO vanaf 2023 structureel 

te dekken: a. voor € 115.600,-- uit het Accommodatiebudget; b. voor € 57.000,-- uit 

budget Werk & Participatie; c. voor € 108.400,-- uit een voorbeslag op de 

Gemeentebegroting 2023; 

VII. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Vermeld op LTA?
O ja, 2022-90

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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