
Voorbereidingsmemo
Conform

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 31 augustus 2022

Betreft 
 Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Aanvullend krediet frisse en duurzame scholen 2e tranche (13 juni 2022)
Aanvullend-krediet-frisse-en-duurzame-scholen-2e-tranche

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Harold Boersma – portefeuillemanager, 050 367 6989, harold.boersma@groningen.nl
Freek de Bos – bestuursadviseur (weth. Bloemhoff), 0652307534, Freek.de.bos@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Het Rijk heeft van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 de tweede tranche Specifieke Uitkering 
Ventilatie In Scholen (SUVIS) opengesteld. De 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 de raad met het Programma onderwijshuisvesting 2022 het 
eerste deel van de tweede tranche Frisse en duurzame scholen beschikbaar gesteld. Onder dezelfde 
voorwaarden wordt aan de raad nu een uitvoeringskrediet gevraagd voor het tweede deel van deze 
tweede tranche (€ 945.074,--) voor de volgende scholen: de Peter Petersenschool, het Wessel 
Gansfort college, de Steiger/ Meerpaal (deels), OBS Garmerwolde, Het Mozaïek en de Bolster.

Wijze van behandeling 
Conform
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 c.q. meningsvormend (indien van
toepassing)
Er is eerder al geld uitgegeven vanuit de eerste tranche. Daarnaast is er een fonds en zijn de kaders 
voor uitgaven vastgesteld. Dit is destijds ook als conformstuk gepasseerd. De scholen voldoen aan 
het gestelde kader.

Voorgeschiedenis / dossier
Raadsvoorstel Frisse en duurzame scholen 2021: Frisse-en-Duurzame-Scholen-2021
Dossier onderwijshuisvesting: Onderwijshuisvesting 

Nadere informatie
N.V.T.

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/03-Programma-3-Vitaal-en-Sociaal/deelprogramma-Jeugd-en-onderwijs-incl-passend-onderwijs/Onderwijshuisvesting
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Frisse-en-Duurzame-Scholen-2021
mailto:Freek.de.bos@groningen.nl
mailto:harold.boersma@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Aanvullend-krediet-frisse-en-duurzame-scholen-2e-tranche
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