
Voorbereidingsmemo
conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 30 november 2022

Betreft 
X Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2023

Raadsvoorstel - Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2023

Bijlage - Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2023 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Harold Boermsa (portefeuillehouder) / 050 367 6989 / harold.boersma@groningen.nl

Freek de Bos (bestuursadviseur) / 06 4140 2783 / freek.de.bos@groningen.nl

Korte samenvatting:
Het Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2023 bevat de jaarlijks door de schoolbesturen 
ingediende aanvragen m.b.t. onderwijshuisvesting. Conform de Verordening stelt het college het 
Programma en Overzicht vast. Uw raad wordt vervolgens gevraagd de benodigde middelen voor het 
Programma beschikbaar te stellen. Toegekende voorzieningen staan op het Programma. Afgewezen 
voorzieningen staan op het Overzicht. Uw raad heeft met het vaststellen van de Verordening deze 
werkwijze eerder vastgesteld. Ook heeft uw raad met het vaststellen van het integraal 
huisvestingsplan onderwijs (IHP) het concrete programma voor (vervangende) nieuwbouw en 
renovatie voor de komende jaren al eerder vastgesteld

Het college vraagt u te besluiten: 

I. de totale uitgaven van het Programma onderwijshuisvesting 2023 vast te stellen op €
2.227.200,--;

II. voor de uitvoering van het Programma onderwijshuisvesting 2023 voor investeringen
een krediet van € 872.000,-- beschikbaar te stellen;

III. de kapitaallasten horende bij de investeringen genoemd in besluitpunt II à € 
62.322,-- te dekken uit Programma 3, Onderwijs (onderdeel onderwijshuisvesting), 
na het (verwachte) jaar van gereedkomen;

IV. de overige kosten in 2023 te bepalen op € 1.355.200,--, deze kosten voor € 
1.070.680,-- te dekken uit Programma 3, Onderwijs en het resterende deel à € 
284.520,-- incidenteel te dekken uit de reserve onderwijshuisvesting (budget 
onderwijshuisvesting 2023);

V. het in het Programma onderwijshuisvesting 2022 (zaak 525010-2021) toegekende 
voorbereidingskrediet van € 400.000,- (nieuwe school in Suikerzijde) als ook het 
toegekende voorbereidingskrediet van € 938.000,- (Rummerinkhof, zaak 150724-
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2019) toe te voegen aan het algemene voorbereidingskrediet voor projecten 
onderwijshuisvesting;

VI. een aanvullend voorbereidingskrediet van € 3.000.000,- beschikbaar te stellen ten 
behoeve van de voorbereiding voor IHP projecten die komende periode zullen 
starten. De structurele lasten hiervan bedragen € 121.500,--. Dit krediet zal worden 
toegevoegd aan het algemene voorbereidingskrediet projecten onderwijshuisvesting.
Het totaal algemene voorbereidingskrediet projecten onderwijshuisvesting (na 
toevoeging van het gestelde in besluitpunt V) komt hiermee op € 11,769 miljoen. De 
structurele lasten hiervan bedragen € 476.645,-- te dekken uit programma 3 
Onderwijshuisvesting na het (verwachte) jaar van gereedkomen;

VII. de gemeentebegroting 2023 op deelprogrammaniveau overeenkomstig te wijzigen.

Wijze van behandeling 
Bij conformstukken is er alleen gelegenheid tot het stellen van een korte vraag of het maken van een 
kort statement. Woordvoering bij een conformstuk moet daags voor de sessie bij de griffie worden 
aangemeld, zodat de desbetreffende portefeuillehouder kan worden uitgenodigd.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Geen politiek gevoelig onderwerp. 

Voorgeschiedenis / dossier
Onderwijs, Gemeente Groningen
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