
 

Raadsvoorstel 

 

 

Onderwerp     Aanvullend krediet frisse en duurzame scholen 2e tranche    

Steller/telnr.  Harold Boersma/ 69 89    Bijlagen 0  

Registratienummer  354551-2022 

Classificatie  
 Openbaar  Geheim  Vertrouwelijk (bij gebruik van 

persoonsgegevens) 
    

Portefeuillehouder  B loe m ho f f    

Langetermijn agenda (LTA) 
Raad 

 
LTA ja:  Maand      Jaar      
LTA nee:  Niet op LTA 

 

Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit: 

I. voor de realisatie van het tweede deel van de tweede tranche projecten Frisse en Duurzame scholen een 

aanvullend uitvoeringskrediet van € 945.074,-- beschikbaar te stellen, boven op het al eerder beschikbaar 

gestelde krediet van € 2.730.301,-- waardoor het totale krediet komt op € 3.675.375,--; 

II. van het aanvullende krediet voor de projecten genoemd onder lid I van € 945.074,-- een bedrag van  

€ 547.231,-- te dekken vanuit de SPUK Rijkssubsidie, de resterende structurele lasten van deze investering à  

€ 37.796,-- te dekken uit Programma 3, Onderwijs (onderdeel onderwijshuisvesting), na het (verwachte) jaar 

van gereedkomen (2022 en 2023); 

III. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te wijzigen. 
 

   

 

 Samenvatting     

Het Rijk heeft van 1 oktober 2021 tot en met 31-3-2022 de tweede tranche SUVIS opengesteld. Uw raad heeft voor de 

gemeentelijke bijdrage hierin, in juni 2021 de kaders voor Frisse en Duurzame scholen 2021 vastgesteld en 

uitvoeringskredieten beschikbaar gesteld. Vervolgens heeft uw raad met het Programma onderwijshuisvesting 2022 het 

eerste deel van de tweede tranche Frisse en duurzame scholen beschikbaar gesteld. Onder dezelfde voorwaarden vragen 

we uw raad nu een uitvoeringskrediet voor het tweede deel van deze tweede tranche voor de volgende scholen: de Peter 

Petersenschool, het Wessel Gansfort college, de Steiger/ Meerpaal (deels), OBS Garmerwolde, Het Mozaïek en de 

Bolster. 

B&W-besluit d.d.: 12 juli 2022 

 

Estdal1g
Notitie
374091-2022
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Aanleiding en doel    

Het binnenklimaat van scholen is erg belangrijk. Leerlingen en leerkrachten brengen er een groot gedeelte van de week 

door in een relatief beperkte ruimte. Een gezond binnenklimaat draagt bij aan betere leerprestaties en minder 

gezondheidsklachten. In het voorjaar van 2021 heeft het Rijk de Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen (SUVIS) 

opengesteld. Dit is een uitkering voor gemeenten om het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen te verbeteren. 

Het Rijk draagt met de SUVIS-uitkering maximaal 30% bij aan de totale kosten. Het subsidiebedrag is mede afhankelijk 

van de schoolgrootte. 

 

In juni 2021 heeft uw raad de kaders voor Frisse en duurzame scholen vastgesteld. Hierin is beschreven waar scholen 

aan moeten voldoen om voor een bijdrage van de gemeente in aanmerking te komen. Dit kader is ook nu de basis voor 

de onderhavige kredietaanvraag. Kortheidshalve verwijzen we dan ook naar het raadsvoorstel van juni 2021: “Frisse en 

Duurzame Scholen 2021” onder zaaknummer: 217547-2021. 

In de eerste tranche van SUVIS zijn door de schoolbesturen 11 aanvragen ingediend. Hiervoor heeft uw raad in juni 

2021 een uitvoeringskrediet van € 1.785.251,-beschibaar gesteld. Voor de tweede tranche hebben 8 scholen een 

aanvraag ingediend. Omdat de aanvraag periode liep van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 heeft uw raad voor 

het eerste deel van de aanvragen voor de tweede tranche SUVIS met het Programma onderwijshuisvesting 2022 al een 

krediet beschikbaar gesteld. De aanvragen -ingediend in oktober 2021- voor ventilatie betreffen de volgende scholen: de 

Brederoschool (locatie van Ketwich Verschuurlaan), OBS de Pendinghe, St. Franciscus, De Steiger/ Meerpaal (deels) en 

de Kimkiel. Voor het tweede deel van de aanvragen voor de tweede tranche SUVIS, die niet meer kon worden 

meegenomen in het Programma onderwijshuisvesting 2022 verzoeken wij nu uw raad om een uitvoeringskrediet 

beschikbaar te stellen. De aanvragen hiervoor zijn ingediend na oktober 2021 door de Peter Petersenschool, het Wessel 

Gansfort college, de Steiger/ Meerpaal (deels), OBS Garmerwolde en de Bolster. Verder komt er nog een gemeentelijke 

bijdrage voor het Mozaïek. De investeringen zijn gesplitst in ventilatie en duurzaamheid. Naast de directe kosten vragen 

we ook middelen ter dekking van de plankosten. 

Naast de nieuwe aanvragen is ook gebleken dat twee aanvragen geen doorgang vinden, dit betreft de aanvragen van de 

Poort, die in verband met nieuwbouw niet onder de voorwaarden van de SUVIS valt en de aanvraag van de St. 

Franciscus, deze is door het schoolbestuur uiteindelijk niet ingediend. Deze bedragen zijn in mindering gebracht op de 

aanvullende kredietaanvraag. 

 
Tabel 1, Totaal overzicht investering Frisse en duurzame scholen, onderverdeeld in ventilatie en overige verduurzaming 

Locatie Adres Onderwijs Investering Ventilatie Duurzaam kredietaanvraag

OBS Brinkschool Oude Brinkweg 95 Haren PO  €            135.411  €               135.411  Frisse en duurzame scholen 2021 

Quintusschool Nieuwe schoolweg 6 Glimmen PO  €            138.053  €               138.053  Frisse en duurzame scholen 2021 

Joseph-Haydnschool Coendersweg 13 PO  €            167.832  €               167.832  Frisse en duurzame scholen 2021 

Bekenkampschool Blekerslaan 1 PO  €            263.625  €               200.571  €                 63.054  Frisse en duurzame scholen 2021 

W.A. van Lieflandschool Paterswoldseweg 131 PO  €            228.767  €               228.767  Frisse en duurzame scholen 2021 

De Poort Emmerwolderweg 1 Ten Boer PO  €            449.990  €               113.400  €               336.590  Frisse en duurzame scholen 2021 

 €           -449.990  €             -113.400  €             -336.590  onderhavige kredietaanvraag 

De Til Kerkstraat 6 Thesinge PO  €              63.425  €                 63.425  Frisse en duurzame scholen 2021 

Augustinus College Adm. De Ruyterlaan 37 VO  €         1.335.000  €            1.275.000  €                 60.000  Frisse en duurzame scholen 2021 

Parcival College gebouw B Merwedestraat 98 VO  €            435.600  €               382.492  €                 53.108  Frisse en duurzame scholen 2021 

Willem Lodewijk Gymnasium Verzetstrijderslaan 220 VO  €            200.340  €               123.000  €                 77.340  Frisse en duurzame scholen 2021 

Het Mozaiek Tussenziel 25 Haren PO  €         1.358.363  €               425.484  €               932.879  Frisse en duurzame scholen 2021 

 €           -626.973  €             -107.568  €             -519.405  onderhavige kredietaanvraag 

Brederoschool Van Ketwich Verschuurlaan 90 PO  €            266.140  €               139.345  €               126.795  Programma 2022 

OBS de Pendinghe Eikenlaan 288 PO  €            360.167  €               360.167  €                        -    Programma 2022 

SBO de Kimkiel Kluiverboom 9 PO  €            175.000  €               175.000  Programma 2022 

Steiger/Meerpaal Koperstraat 4 PO  €              75.000  €                 75.000  Programma 2022 

 €            133.750  €               133.750  onderhavige kredietaanvraag 

St. Franciscus Star Numanstraat 25 PO  €            157.500  €               157.500  €                        -    Programma 2022 

 €           -157.500  €             -157.500  €                        -    onderhavige kredietaanvraag 

Peter Petersenschool Rummerinkhof 6B Haren PO  €            520.187  €               244.560  €               275.627  onderhavige kredietaanvraag 

OBS Garmerwolde Dorpsweg 60 Garmerwolde PO  €            168.021  €               123.771  €                 44.250  onderhavige kredietaanvraag 

De Bolster Multatulistraat 91 VO  €            209.633  €               209.633  €                        -    onderhavige kredietaanvraag 

Wessel Gansfort College Heerdenpad 8 VO  €         1.419.180  €               845.745  €               573.435  onderhavige kredietaanvraag 

Plankosten  €              27.720  €                 27.720  onderhavige kredietaanvraag 

Totaal  €       7.054.241  €         5.233.408  €         1.820.833 

Eerder aangevraagd  €       5.810.213  €         4.160.447  €         1.649.766 

onderhavige aanvraag  €       1.244.028  €         1.072.961  €            171.067 
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Kader     

− Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Groningen; 

− Integraal Huisvesting Plan (IHP); 

− Onderwijswetgeving, WPO, VWO; 

- Programmaplan huisvesting scholen gemeente Ten Boer en toekenning zogenaamde pluspakket 

− Kader Frisse en Duurzame Scholen 2021, door de raad vastgesteld in juni 2021 (zaaknummer 217547-2021) 

 
Argumenten en afwegingen     

Het kabinet heeft via de SUVIS (specifieke uitkering ventilatie in scholen) middelen beschikbaar gesteld voor de 

verbetering van het binnenklimaat in scholen. SUVIS biedt de kans om de kwaliteit van het binnenklimaat van scholen 

te verbeteren. Het Rijk dekt met SUVIS maximaal 30% van de kosten.  

 

Basis onderwijs 

Om voor alle (S)BO scholen een goed binnenklimaat te bewerkstelligen stellen we voor dat de gemeente middelen 

beschikbaar stelt om de resterende 70% te bekostigen. Samen met de eerdere regelingen: Fris & Duurzaam en het 

Pluspakket als onderdeel van het Programmaplan scholen voor de voormalige gemeente Ten Boer en de huidige SUVIS 

regeling, hebben alle we voor alle PO scholen in de hele gemeente middelen beschikbaar gesteld om het binnenklimaat 

te verbeteren. 

 

Voortgezet onderwijs 

De VO scholen zijn al sinds 2005 verantwoordelijk voor hun eigen gebouwonderhoud en functionaliteit. Daarom was 

eerder al de regeling Fris & Duurzaam en nu de huidige gemeentelijke aanvulling op de SUVIS dan ook niet van 

toepassing op het VO. Wel kunnen de VO scholen een beroep doen op de SUVIS bijdrage van het Rijk. 

 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

Uw raad heeft gekozen om als gemeente mee te investeren in de aanpak van het binnenklimaat op de PO scholen. 

Hiermee hebben we als gemeente medeverantwoordelijkheid genomen om het werk~ en leerklimaat op de PO scholen 

fors te verbeteren en daarmee bij te dragen aan beter onderwijs. 
 
Financiële consequenties     

De schoolbesturen hebben in hun aanvraag een investeringsbedrag opgegeven. Dit bestaat uit maatregelen voor de 

verbetering van de ventilatie en uit andere maatregelen, zoals isolatie. Van dit bedrag vergoedt het Rijk vanuit de SUVIS 

30%. Ervanuit gaande dat de aanvragen worden toegekend, vergoedt de gemeente Groningen conform de door uw raad 

eerder vastgestelde kaders Frisse en duurzame scholen 2021 vervolgens de resterende 70%, maar alleen voor de kosten 

om de ventilatie te verbeteren en niet voor de overige maatregelen. De kosten voor de overige maatregelen zijn voor 

rekening van het schoolbestuur zelf. De aanvragen -ingediend na oktober 2021- voor ventilatie betreffen de volgende 

scholen: de Peter Petersenschool, het Wessel Gansfort college, de Steiger/ Meerpaal (deels), OBS Garmerwolde en de 

Bolster. Verder wordt de gemeentelijke bijdrage voor het Mozaïek aangevraagd. De aanvragen gaan uit van een 

investering van € 945.074,--. Dekking via rijkssubsidie SUVIS is € 547.230,--. De gemeente dekt voor deze scholen  

€ 397.843,--. De structurele lasten van deze bijdrage bedragen € 37.796,--. 

Totaal wordt er voor € 7.054.241,-- geïnvesteerd. Dit bestaat uit investeringen in ventilatie en verduurzaming. De 

kredietaanvraag betreft het krediet voor het totaal van investeringen dat onder SUVIS valt plus de 70% vergoeding van 

de gemeente voor de investeringen in ventilatie. In de aanvragen die we eerder al aan uw raad hebben voorgelegd is 

totaal € 2,7 mln. aangevraagd (€ 1.433.450 SUVIS en € 1.296.851 bijdrage 70% gemeente). Met de onderhavige 

aanvraag vragen we uw raad € 945.074,- aanvullend krediet beschikbaar te stellen. 
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Tabel 2, Totaal overzicht investering Frisse en duurzame scholen met gespecificeerd de dekkingsbron 

 

Begrotingswijziging 

 
 
Overige consequenties     

n.v.t. 
 
Vervolg     

Met betrekking tot de frisse en duurzame scholen zullen wij toetsen of de uitvoering van de projecten voldoet aan de 

gestelde voorwaarden waarna een eindafrekening met de schoolbesturen zal plaatsvinden. 
 

Investering

Totaal
SUVIS (ventilatie en 

verduurzaming)

Gemeente (70%  

ventilatie)
Pluspakket

School/

maatwerk

OBS Brinkschool Oude Brinkweg 95 Haren PO  €             135.411  €                       40.623  €                 94.787 

Quintusschool Nieuwe schoolweg 6 Glimmen PO  €             138.053  €                       41.416  €                 96.637 

Joseph-Haydnschool Coendersweg 13 PO  €             167.832  €                       50.350  €               117.482 

Bekenkampschool Blekerslaan 1 PO  €             263.625  €                       79.088  €               140.399  €               44.138 

W.A. van Lieflandschool Paterswoldseweg 131 PO  €             228.767  €                       68.630  €               160.137 

De Poort Emmerwolderweg 1 Ten Boer PO  €             449.990  €                     134.997  €             314.993 

 €            -449.990  €                    -134.997  €            -314.993 

De Til Kerkstraat 6 Thesinge PO  €               63.425  €                       19.027  €               44.397 

Augustinus College Adm. De Ruyterlaan 37 VO  €          1.335.000  €                     400.500  €             934.500 

Parcival College gebouw B Merwedestraat 98 VO  €             435.600  €                     131.076  €             304.524 

Willem Lodewijk Gymnasium Verzetstrijderslaan 220 VO  €             200.340  €                       60.102  €             140.238 

Het Mozaiek Tussenziel 25 Haren PO  €          1.358.363  €                     150.000  €             297.839 

 €            -626.973  €               222.541  €               61.010 

Brederoschool Van Ketwich Verschuurlaan 90 PO  €             266.140  €                       79.842  €                 97.541  €               88.756 

OBS de Pendinghe Eikenlaan 288 PO  €             360.167  €                     108.050  €               252.117 

SBO de Kimkiel Kluiverboom 9 PO  €             175.000  €               175.000 

Steiger/Meerpaal Koperstraat 4 PO  €               75.000  €                       22.500  €                 52.500 

 €             133.750  €                       40.125  €               93.625 

St. Franciscus Star Numanstraat 25 PO  €             157.500  €                       47.250  €               110.250 

 €            -157.500  €                      -47.250  €              -110.250 

Peter Petersenschool Rummerinkhof 6B Haren PO  €             520.187  €                     156.056  €               171.192  €             192.939 

OBS Garmerwolde Dorpsweg 60 Garmerwolde PO  €             168.021  €                       50.406  €                 86.640  €               30.975 

De Bolster Multatulistraat 91 VO  €             209.633  €                       62.890  €                         -    €                       -    €             146.743 

Wessel Gansfort College Heerdenpad 8 VO  €          1.419.180  €                     420.000  €             999.180 

Plankosten  €               27.720  €                               -    €                 27.720 

Totaal  €        7.054.241  €               1.980.681  €         1.694.694  €             44.397  €        3.334.467 

 €        5.810.211  €               1.433.450  €         1.296.851  €           359.390  €        1.632.939 

 €        1.244.030  €                   547.231  €             397.843  €         -314.993  €        1.701.528 

Dekking

 €                                                     945.074 

Al eerder aangevraagd krediet

onderhavige kredietaanvraag

OnderwijsLocatie Adres

Begrotingswijziging Investeringen 2022

Frisse en duurzame scholen 2e tranche

Betrokken directie(s) Vastgoedbedrijf

Naam voorstel Frisse en duurzame scholen 2e tranche

Besluitvorming (orgaan + datum) Raad

Incidenteel / Structureel I

Soort wijziging Investering

Financiële begrotingswijziging Bedragen x 1.000 euro

Deelprogramma Programma Directie I/S Lasten Baten

Saldo te 

activeren

03.2 Onderwijs 03 Vitaal en Sociaal Dir. Vastgoedbedrijf I 945 547 398

TOTALEN BEGROTINGSWIJZIGING 945 547 398
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Lange Termijn Agenda     

n.v.t. 

 

 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

 

burgemeester,    secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 

 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 


