
PRORGRAMMA EN OVERZICHT ONDERWIJSHUISVESTING 2023

Bestuur School brinnr. adres school Aanvraagnr Voorziening toelichting
 Bedrag 

aangevraagd 

Baasis Brinkschool 13AL00 Oude Brinkweg 95 '2022.0006 2.a.6 Eerste inrichting 

OLP/Meubilair (S)BO of 

SO/VSO

De school is ingericht voor 1.475 m2 OLP. Met het Programma 2020 is 204 m2 

aanvullend OLP toegekend. Daarmee was de school voorzien voor 1.679 m2 

OLP. De behoefte op basis van het aantal leerlingen op 1-10-2021 is: 2.212 m2. 

Dat betekent dat de school recht heeft op aanvullend : (2.212 - 1.679) = 533 m2 

OLP volgens normvergoeding.  De school is daarmee dan voorzien voor 2.212 

m2 OLP.

79.417€                

Baasis Quintusschool 

Glimmen 

12ME00 Nieuwe Schoolweg 6 2022.0067 2.a.2 Uitbreiding (tijdelijk en 

permanent gebruik)

 Op basis van de licht groeiende leerlingenaantallen, is er sprake van een 

beperkt ruimte-tekort. In overleg met het schoolbestuur is bepaald dat 

uitbreiding noodzakelijk is, en dat deze wordt ingevuld met tijdelijke 

uitbreiding. Afrekening van de toegekende voorziening zal achteraf 

plaatsvinden op basis van de werkelijke kosten tot maximaal het toegekende 

bedrag. 

200.000€             

C.S.G. - S.C.O.G. C.S.G. Augustinus 14RP01 Adm. de Ruyterlaan 37 '2022.0058 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school  recht op 107,21 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

2.466€                  

C.S.G. - S.C.O.G. C.S.G. Kluiverboom 14RP02 Kluiverboom 1 '2022.0061 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school heeft recht op 

21,10 klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

485€                     

C.S.G. - S.C.O.G. C.S.G. Selion 14RP03 Diamantlaan 14 '2022.0060 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school  recht op 44,60 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

1.026€                  

C.S.G. - S.C.O.G. C.S.G. Wessel 

Gansfort

14RP Heerdenpad 8 '2022.0059 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school  recht op 70,20 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

1.615€                  

Elker Jeugdhulp & Onderwijs Portalis-Keerpunt 02YL04  Hoogeweg 9 '2022.0053 2.a.3 Ingebruikname gebouw Deze aanvraag is ingediend i.v.m. de continuering van vergoeding door de 

gemeente van de huisvestingskosten voor de Open VSO.  De Open VSO is de 

nevenvestiging. Daar geldt geen vaste voet. Het aantal normatieve m2 waar de 

school recht op heeft wordt bepaald door het aantal leerlingen te 

vermenigvuldigen met de norm = 70 ll. x 12,2 m2/ ll. = 854 m2. De getaxeerde 

huurwaarde = € 85,-/ m2. Daar vanaf gaat de MI component van het rijk voor 

eigenaars onderhoud a € 26,83/ m2, die wordt geacht te zijn verdisconteerd in 

de huursom. Maakt totaal een toe te kennen vergoeding van € 49,677,18 

75.000€                
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Bestuur School brinnr. adres school Aanvraagnr Voorziening toelichting
 Bedrag 

aangevraagd 

Elker Jeugdhulp & Onderwijs Portalis-VSO 

Groningen

02YL00  Hoogeweg 9 '2022.0015 2.a.3 Ingebruikname gebouw Deze aanvraag is ingediend i.v.m. de continuering van vergoeding door de 

gemeente van de huisvestingskosten voor de het Keerpunt.  Het keerpunt is de 

hoofdvestiging. Daar geldt een vaste voet van 370 m2. Het aantal normatieve 

m2 waar de school recht op heeft wordt bepaald door het aantal leerlingen te 

vermenigvuldigen met de norm = 370 + (30 ll. x 12,2 m2/ ll. )= 736 m2. De 

getaxeerde huurwaarde = € 85,-/ m2. Daar vanaf gaat de MI component van het 

rijk voor eigenaars onderhoud a € 26,83 / m2, die wordt geacht te zijn 

verdisconteerd in de huursom. Maakt totaal een toe te kennen vergoeding van 

€ 42,813,12 

75.000€                

G.S.G. Gomarus College,  

Magnolia

02UV08 Magnoliastraat '2022.0044 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 41,48 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

954€                     

G.S.G. Gomarus College, 

Lavendelweg

02UV10 '2022.0049 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 14,63 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

336€                     

G.S.G. Gomarus College, 

Vondelpad 1

02UV00 Engelberterweg 38 '2022.0045 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 36,48 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

847€                     

G.S.G. Gomarus College, 

Vondelpad 2

02UV17 Vondelpad 2 '2022.0046 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 55,95 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

1.287€                  

G.S.G. Gomarus College, 

Vondelpad 3

02UV18 Vondelpad 3 '2022.0047 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 35,72 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

822€                     

Gemeente Groningen Vensterschool  SPT n.v.t. Eikenlaan 288 n.t.b. Frisse en Duurzame scholen Met het Programma onderwijshuisvesting 2022 (Zaak-525010-2021) heeft de 

raad hiervoor reeds een krediet van € 360,167,- beschikbaar gesteld. Dit krediet 

is bedoeld voor het aanpassen van de installaties aan de eisen die passen 

binnen de kaders voor Frisse en duurzame scholen, zoals door de raad in juni 

2021 vastgesteld. Op basis van geactualiseerde offertes blijkt dat hiervoor 

aanvullend krediet nodig is. 

420.000€             

Groningse schoolvereniging 

(G.S.V.)

G.S.V. Groningse 

schoolvereniging

07WT Hora Siccamasingel 206 '2022.0012 2.a.3 Ingebruikname gebouw De locatie Hora Siccamasingel is aan het eind van 2015 door de GSV in gebruik 

genomen. Deze ingebruikname zou voor een periode van 3 jaren gelden in 

verband met de ontwikkelingen van nieuwbouw voor de GSV. De gemeente 

heeft voor deze tijdelijke periode budget beschikbaar gesteld om het bestaande 

onderwijsgebouw hiervoor geschikt te maken. Deze periode is ruimschoots 

verstreken en nieuwbouw voor de GSV staat nu gepland voor oplevering in 

2027. Hierdoor zal de GSV langer gebruikmaken van de Hora Siccamasingel. 

Deze voorziening wordt toegekend om een aantal maatregelen te kunnen 

treffen om het gebouw hiervoor geschikt te maken. Het Schoobestuur dient 

vooraf een plan ter goedkeuring  voor te leggen. Afrekening van de toegekende 

voorziening zal achteraf plaatsvinden op basis van de werkelijke kosten tot 

maximaal het toegekende bedrag. 

150.000€             
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Bestuur School brinnr. adres school Aanvraagnr Voorziening toelichting
 Bedrag 

aangevraagd 

Groningse schoolvereniging 

(G.S.V.)

G.S.V. Groningse 

schoolvereniging

07WT Sweelincklaan 4 '2022.0041 2.a.6 Eerste inrichting 

OLP/Meubilair (S)BO of 

SO/VSO

De school is ingericht voor 4.244 m2 OLP. De behoefte op basis van het aantal 

leerlingen per 1-10-2021 is 4.355 m2. Dat betekent dat de school recht heeft op 

aanvullend: (4.355 - 4.244) = 111 m2 OLP. De school is daarmee dan voor zien 

voor 4.355 m2 OLP.

16.539€                

Groningse schoolvereniging 

(G.S.V.)

G.S.V. Groningse 

schoolvereniging

07WT Rijksstraatweg 24 '2022.0062 2.a.4 (Ver)plaatsing tijdelijke 

lokalen

Dit betreft de kosten voor de jaarhuur 2023 van de tijdelijke lokalen in Haren 

aan de Rijksweg voor de GSV. Het betreft ca 918 m2. 

84.000€                

Openbaar Onderwijs Groningen Beijumkorf 17EC Fultsemaheerd 88 '2022.0056 2.a.3 Ingebruikname gebouw De toegekende voorziening betreft aanpassing voormalige buurthuis deel van 

het gebouw voor onderwijs. Afrekening van de toegekende voorziening zal 

achteraf plaatsvinden op basis van de werkelijke kosten tot maximaal het 

toegekende bedrag. 

40.000€                

Openbaar Onderwijs Groningen Brederoschool 17NI  Ina Boudierplantsoen 3 '2022.0038 2.a.6 Eerste inrichting 

OLP/Meubilair (S)BO of 

SO/VSO

School is ingericht voor 2.539 m2 OLP. De behoefte op basis van het aantal 

leerlingen op 1-10-2021 is: 2.574 m2. Dat betekent dat de school recht heeft op 

aanvullend: (2.574- 2.539) = 35 m² OLP volgens normvergoeding. De school is 

daarmee dan voorzien voor 2,574 m2 OLP. 

5.215€                  

Openbaar Onderwijs Groningen Driebondschool 17RS Engelberterweg 38 2022.0035 2.a.8 Medegebruik Betreft huurvergoeding 2023 voor ca 89 m2 ruimte te huren in het MFC 

Engelbert. Afrekening van de toegekende voorziening zal achteraf plaatsvinden 

op basis van de werkelijke kosten tot maximaal het toegekende bedrag. 

10.700€                

Openbaar Onderwijs Groningen Driebondschool 17RS Engelberterweg 38 '2022.0034 2.a.4 (Ver)plaatsing tijdelijke 

lokalen

De vergoeding betreft de kosten voor de demontage en verwijdering als ook 

herstel van het terrein van de tijdelijke lokalen van totaal ca 72 m2. Afrekening 

van de toegekende voorziening zal achteraf plaatsvinden op basis van de 

werkelijke kosten tot maximaal het toegekende bedrag. 

10.050€                

Openbaar Onderwijs Groningen Driebondschool 17RS Engelberterweg 38 '2022.0036 2.a.8 Medegebruik De toegekende vergoeding betreft de huur van de gymzaal van het MFC 

Engelbert voor het jaar 2023. Afrekening van de toegekende voorziening zal 

achteraf plaatsvinden op basis van de werkelijke kosten tot maximaal het 

toegekende bedrag. 

9.016€                  

Openbaar Onderwijs Groningen H.N. Werkman 

College, ISK

20EM01 Melisseweg 2 A '2022.0020 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 14,20 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

327€                     

Openbaar Onderwijs Groningen H.N. Werkman 

College, 

Stadslyceum

20EM00 Nieuwe Sint Jansstraat 11'2022.0021 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 108,16 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

2.488€                  

Openbaar Onderwijs Groningen H.N. Werkman 

College, 

Topsporttalentsch

ool

20EM03 Melisseweg 2 A '2022.0022 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 30,60 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

704€                     

Openbaar Onderwijs Groningen H.N. Werkman 

College, VMBO

20EM04 Kluiverboom 1 a '2022.0023 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 32,03 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

737€                     

Openbaar Onderwijs Groningen Heyer Dahl College 17SG Kluiverboom 1b '2022.0024 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 36,78 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

846€                     
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Openbaar Onderwijs Groningen IKC Groenewei 31TP00 Swifter 27 '2022.0037 2.a.8 Medegebruik De toegekende vergoeding betreft de huur van de gymzaal van het MFC 

Engelbert voor de jaren 2021, 2022 en 2023. 

Voor 2021 = € 1.450, - 

Voor 2022:= € 3.544, - 

Voor 2023: = € 4.430 ,-

Totaal afgerond € 9.500,-    Afrekening van de toegekende voorziening zal 

achteraf plaatsvinden op basis van de werkelijke kosten tot maximaal het 

toegekende bedrag. 

9.500€                  

Openbaar Onderwijs Groningen IKC Groenewei 31TP00 Swifter 27 '2022.0039 2.a.6 Eerste inrichting 

OLP/Meubilair (S)BO of 

SO/VSO

Het Schoolbestuur vraag aanvullende OLP vergoeding aan voor het verwachte 

aantal leerlingen op 1-10-2023 (317 leerlingen.) Gelet op de stapsgewijze groei 

van de school en de bijpassende inrichting met OLP kennen we voor het jaar 

2023 aanvullend voor 100 extra leerlingen OLP toe. Dat betekent boven op de 

reeds toegekende m2 OLP aanvullend 503 m2 OLP. De school is daarmee 

voorzien dan voor 1.206 m2 (programma 2022) + 503 m2 (deze beschikking) = 

1.709 m2 OLP.

74.947€                

Openbaar Onderwijs Groningen IKC Groenewei 31TP00 Swifter 27 2022.0057-A 2.a.4 (Ver)plaatsing tijdelijke 

lokalen

Dit betreft de vergoeding van de kosten voor extra te plaatsen noodlokalen 

voor de IKC Groenewei.  Huur voor 18 maanden á totaal € 100.000,- met 

terugwerkende kracht ingaande vanaf aug 2022. Afrekening van de toegekende 

voorziening zal achteraf plaatsvinden op basis van de werkelijke kosten tot 

maximaal het toegekende bedrag. 

100.000€             

Openbaar Onderwijs Groningen IKC Groenewei 31TP00 Swifter 27 2022.0057-B 2.a.4 (Ver)plaatsing tijdelijke 

lokalen

Dit betreft de vergoeding van de plaatsingskosten voor extra te plaatsen 

noodlokalen voor de IKC Groenewei.  Plaatsingskosten € 100.000,- Afrekening 

van de toegekende voorziening zal achteraf plaatsvinden op basis van de 

werkelijke kosten tot maximaal het toegekende bedrag

100.000€             

Openbaar Onderwijs Groningen Praedinius 

Gymnasium

20BV Turfsingel 82 '2022.0025 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 61,56 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

1.416€                  

Openbaar Onderwijs Groningen Reitdiep College, 

Kamerlingh Onnes

13ZU00 Eikenlaan 286 '2022.0026 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 97,21 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

2.236€                  

Openbaar Onderwijs Groningen Reitdiep College, 

Leon van Gelder

13ZU02 Diamantlaan 27 '2022.0027 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 65,59 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

1.509€                  

Openbaar Onderwijs Groningen Reitdiep College, 

Simon van Hasselt

13ZU03 Travertijnstraat 2 '2022.0028 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 15,74 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

356€                     

Openbaar Onderwijs Groningen Zernike College, 

Harens Lyceum

20ER04 Kerklaan 39 '2022.0029 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 110,46 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

2.541€                  

Openbaar Onderwijs Groningen Zernike College, 

Montessori lyceum

20ER00 Helper Brink 30 2022.0030 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 84,68 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

1.948€                  

Openbaar Onderwijs Groningen Zernike College, 

Montessori 

Vaklyceum

20ER09 Vondellaan 83 2022.0031 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 36,78 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

846€                     
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Openbaar Onderwijs Groningen Zernike College, 

Montessori 

Vaklyceum

20ER08 Van Iddekingeweg 140 2022.0032 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 12,96 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

298€                     

Openbaar Onderwijs Groningen Zernike College, 

Montessori 

Vaklyceum

20ER09 Vondellaan 83 2022.0033 2.a.4 (Ver)plaatsing tijdelijke 

lokalen

De vergoeding de betreft de huurkosten gedurende het hele jaar 2023 en de 

kosten voor demontage. De kosten worden achteraf vergoed op basis van 

werkelijke kosten tot het maximum van de toegekende voorziening.

125.000€             

Parcival College vrije school Parcival College 16NK01 Merwedestraat 45 2022.0002 2.b Herstel constructiefouten Merwedestraat 45 (gebouw A) Op basis van de door het schoolbestuur 

ingediende factuur wordt voorgesteld de kosten van de reeds uitgevoerde 

asbest sanering conform te vergoeden en op te nemen in het Programma 2023. 

Op deze vergoeding is geen indexering van toepassing.

50.820€                

Parcival College vrije school Parcival College 16NK01 Merwedestraat 98 2022.0052 2.b Herstel constructiefouten Merwedestraat 98 (gebouw B). Het gebouw is juridisch eigendom van de 

gemeente, maar in gebruik gegeven aan het schoolbestuur. Bij de 

brandinspectie zijn gebreken geconstateerd. Het betreft o.a. verbetering van de 

brandwerendheid van constructie onderdelen, brandscheidingen, deuren en 

glas. De toegekende voorziening is voor het uitvoeren door het schoolbestuur 

van de noodzakelijke  werkzaamheden om het gebouw te laten voldoen aan de 

eisen m.b.t. brandveiligheid. De vergoeding vindt achteraf plaats op basis van 

de werkelijk gemaakte kosten, tot maximaal het toegekende bedrag. 

108.235€             

Parcival College vrije school Parcival College 16NK01 Merwedestraat 45 2022.0068 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 69,23 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

1.592€                  

RENN4 Prof. W.J. 

Bladergroenschool

02YR07 Cantersveen 4 '2022.0010 2.a.8 Medegebruik Betreft de huurvergoeding 2023 voor ca 70m2 van het MKD gehuurde ruimten 

in Cantersveen 4 te Haren

15.000€                

S.C.S.O.G. De Bolster 

(Praktijkonderwijs)

05OP Multatulistraat 91 '2022.0004 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 54,78 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

1.260€                  

S.C.S.O.G. De Kimkiel 14WU  Kluiverboom 9 '2022.0018 2.a.6 Eerste inrichting 

OLP/Meubilair (S)BO of 

SO/VSO

De school is ingericht voor 1.575 m2 OLP. De behoefte op basis van het aantal 

leerlingen op 1-10-2021 is: 1.669 m2. Dat betekent dat de school recht heeft op 

aanvullend : (1.669 - 1.575) = 94 m2 OLP volgens normvergoeding.  De school is 

daarmee dan voorzien voor 1.669 m2 OLP.

14.476€                

S.C.S.O.G. De Kimkiel 14WU  Kluiverboom 9 '2022.0019 2.a.4 (Ver)plaatsing tijdelijke 

lokalen

Dit betreft de vergoeding voor de huur voor de periode vanaf plaatsing tot en 

met heel 2023 (= 18 maanden a € 1.355  = € 24,394,-) als ook de kosten voor 

plaatsing, aanpassing en verwijdering t.z.t. van ca 90 m2 extra tijdelijke lokalen 

(€ 128.235,50 ). Afrekening van de toegekende voorziening zal achteraf 

plaatsvinden op basis van de werkelijke kosten tot maximaal het toegekende 

bedrag. 

152.629€             

Sport050 n.v.t. n.v.t. Canadalaan 4 ntb  2.e Aanpassing/ onderhoud 

lokaal bewegingsonderwijs

Gymzaal Canadalaan 4

De toegekende voorziening betreft het vervangen van de gasgestookte boiler 

t.b.v. warmwatervoorziening. Technische en economische levensduur is voorbij

10.421€                
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Sport050 n.v.t. n.v.t. Multatulistraat 169 ntb  2.e Aanpassing/ onderhoud 

lokaal bewegingsonderwijs

Gymzaal Multatulistraat 169

De toegekende voorziening betreft het vervangen van de gasgestookte boiler 

t.b.v. warmwatervoorziening. Technische en economische levensduur is voorbij.

12.085€                

Sport050 n.v.t. n.v.t. Stoepemaheerd 9 ntb  2.e Aanpassing/ onderhoud 

lokaal bewegingsonderwijs

Gymzaal Stoepemaheerd 9

de toegekende voorziening betreft het vervangen van het douchesysteem. 

Technische en economische levensduur is voorbij.

10.496€                

Stichting Carmelcollege Maartens College 01UH00 Hemmenlaan 2 2022.0043 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 172,11 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

1.659€                  

Uni voor Kinderkunde Pol 31TN Zuiderpark 20 '2022.0048 2.a.3 Ingebruikname gebouw Het Schoolbestuur vraagt een voorziening aan voor de ingebruikname van een 

gebouw. Gemeente is voornemens deze aanvraag te honoreren en hiervoor 

ruimte in het schoolgebouw aan de Wibenaheerd 24 (de voormalige Expeditie) 

toe te kennen als voorziening voor (tijdelijke) onderwijshuisvesting. Het college 

geeft hiermee invulling aan haar wettelijke zorgplicht voor de voorziening voor 

onderwijshuisvesting als bedoeld in art. 92 WPO.   De gemeente heeft ook in 

het programma onderwijshuisvesting 2021 deze locatie aangeboden aan het 

schoolbestuur als voorziening voor onderwijshuisvesting. Het schoolbestuur 

heeft daar toen bezwaar tegen gemaakt. Het college heeft vervolgens, op 

advies van de bezwaarcommissie de bezwaren van het schoolbestuur 

ongegrond verklaard. Het schoolbestuur geeft in een nu ingediende zienswijze 

aan dat haar eerder geuite bezwaren tegen de toekenning van deze voorziening 

blijven bestaan.

-€                      

V.C.O.G. Dom Helder 

Camaraschool

18QF Onnemaheerd 2 '2022.0017 2.a.4 (Ver)plaatsing tijdelijke 

lokalen

De vergoeding betreft de kosten voor de verwijdering van 135 m2 tijdelijke 

lokalen. Vergoeding betreft de werkelijk gemaakte kosten, op basis van de 

reeds ingediende facturen. Derhalve wordt geen indexering toegepast.

19.500€                

V.C.O.G. Meeroevers-

Samenwerkingssch

ool

30PF00 Meeroeverslaan 312 '2022.0009 2.a.6 Eerste inrichting 

OLP/Meubilair (S)BO of 

SO/VSO

De school is ingericht voor 1.854 m2 OLP. De behoefte op basis van het aantal 

leerlingen op 1-10-2021 is : 1.955 m2. Dat betekent dat de school recht heeft op 

aanvullend : (1.955 - 1.854) = 101 m2 OLP volgens normvergoeding.  De school is 

daarmee dan voorzien voor 1.955 m2 OLP.

15.049€                

V.C.O.G. Meeroevers-

Samenwerkingssch

ool

30PF00 Meeroeverslaan 312 '2022.0051 2.a.8 Medegebruik De toegekende vergoeding betreft de huur van de gymzaal van het MFC 

Engelbert voor het jaar 2023. Afrekening van de toegekende voorziening zal 

achteraf plaatsvinden op basis van de werkelijke kosten tot maximaal het 

toegekende bedrag

6.000€                  

V.C.P.O. Noord-Groningen Til C.B.S. 08AZ Kerkstraat 6 '2022.0054 2.a.8 Medegebruik De toegekende voorziening betreft de kosten voor het busvervoer van de 

leerlingen van de Til naar het KC Ten Boer gedurende de versterking van het 

schoolgebouw de Til en tevens het vervoer van de leerlingen in 2022 (vanaf de 

zomervakantie) en heel 2023 voor bewegingsonderwijs naar Garmerwolde. (= 

totaal 55 weken a € 500,- per week). De vergoeding vindt plaats achteraf op 

basis van de werkelijk gemaakte kosten, tot maximaal het toegekende bedrag.  

72.500€                

Willem Lodewijk Gymnasium Willem Lodewijk 

Gymnasium

02CR Verzetsstrijderslaan 220 '2022.0005 2.d Huur sportvelden  (VO) op basis van het aantal leerlingen op 1-10-21 heeft de school recht op 56,83 

klokuren. De normvergoeding is daarop toegekend

1.307€                  
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PRORGRAMMA EN OVERZICHT ONDERWIJSHUISVESTING 2023

Bestuur School brinnr. adres school Aanvraagnr Voorziening toelichting
 Bedrag 

aangevraagd 

Elker Jeugdhulp & Onderwijs Portalis-VSO 

Groningen

02YL00  Hoogeweg 9 '2022.0003 2.a.3 Ingebruikname gebouw Het Schoolbestuur vraagt ingebruikname van 1.123 m2 in een ander gebouw 

voor 70 leerlingen van de open VSO. Het schoolbestuur vraagt specifiek de 

Klaprooslaan 13b. De school is voorzien van adequate huisvesting aan de 

Hoogeweg. Derhalve is deze voorziening niet noodzakelijk. Over de huisvesting 

is de gemeente in gesprek met het Schoolbestuur.

-€                      

Elker Jeugdhulp & Onderwijs Portalis-VSO 

Groningen

02YL00  Hoogeweg 9 '2022.0055 2.a.3 Ingebruikname gebouw Het schoolbestuur geeft aan dat met de aanvraag voor verplaatsing van de 

open VSO naar de klaprooslaan 13B (aanvraag 2022,0003) ook  

bewegingsonderwijs in de nabijheid van de school noodzakelijk is. De school is 

voorzien van adequate huisvesting aan de Hoogeweg. Derhalve is deze 

voorziening niet noodzakelijk.  Over de huisvesting is de gemeente in gesprek 

met het Schoolbestuur.

-€                      

Parcival College vrije school Parcival College 16NK01 Hoornsediep 155 '2022.0011 2.b Herstel constructiefouten Hoornsediep 155. De aanvraag betreft de kosten voor verbetering van de 

akoestiek in de nieuwe gymzaal.  Formeel is het Bouwbesluit 2012 op het 

gebouw van kracht. Dat bevat algemene eisen in de zin van veiligheid, 

gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid en stelt geen eisen aan de 

akoestiek. De Arbowet en het Arbobesluit zijn op het (bewegings)onderwijs van 

toepassing. Hiervoor is het Schoolbestuur verantwoordelijk. De gymzaal is in 

2017 ingebruikgegeven aan het schoolbestuur als ware het schoolbestuur 

eigenaar.  Het Schoolbestuur was bij de uitgevoerde aanpassing van het 

gebouw in 2017 als bouwheer zelf verantwoordelijk voor de gemaakte keuzes.  

Derhalve wordt de gevraagde voorziening niet toegekend. Echter het probleem 

van de (slechte) akoestiek speelt bij meerdere gymlocaties. Dat is ook 

geconstateerd in het IABB. In het uitvoeringsplan van het IABB zullen we breder 

de omvang van het probleem in kaart brengen en met aanbevelingen voor 

verbetering en bekostiging komen.

44.500€                

OVERZICHT
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PRORGRAMMA EN OVERZICHT ONDERWIJSHUISVESTING 2023

Bestuur School brinnr. adres school Aanvraagnr Voorziening toelichting
 Bedrag 

aangevraagd 

Uni voor Kinderkunde Pol 31TN Zuiderpark 20 2022.0050 2.a.6 Eerste inrichting 

OLP/Meubilair (S)BO of 

SO/VSO

De school vraagt nu aanvullend 327 m2 OLP. De school heeft met het 

programma 2022 al eerste inrichting bekostigd gekregen voor 225 m2 OLP.  De 

school is gestart per 1-8-2021. Op T-1 waren er toen nog geen leerlingen. Na 

overleg tussen schoolbestuur en gemeente is er toen voor 5 leerlingen een 

aanvraag voor OLP ingediend. (5 leerlingen x 5,03 m2) + 200 m2 vaste voet = 

225 m2 bvo, waarvan 200 m2 bvo als basisbedrag aangevuld met 25 m2 x het 

normbedrag per m2. De school was hiermee voorzien van 225 m2 bvo OLP. 

Voor het Programma 2023 wordt, conform de verordening, gekeken naar het 

aantal leerlingen op 1-10-2021. Dat aantal leerlingen bedraagt 5. Op basis van 

dit aantal leerlingen is er nu geen recht op aanvullende eerste inrichting OLP. 

Derhalve is deze aanvraag op het Overzicht geplaatst

48.723€                

8/8


