
      
 

 

22 december 2021  

Nr. 7l 

Programma en Overzicht onderwijshuisvesting 2022  

DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 

 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 

Groningen van 10 november 2021 (griffie zaaknummer 561847-2021) 

  

 

HEEFT BESLOTEN:  

 

 

 I. de totale kosten van het Programma onderwijshuisvesting 2022 vast te stellen op € 
5.685.900,--; 

II. voor de uitvoering van het Programma onderwijshuisvesting 2022 voor investeringen een 

krediet van € 4.591.300,-- beschikbaar te stellen; 

III. de overige kosten in 2022 te bepalen op € 1.094.600,--, deze kosten voor € 896.177,-- te 

dekken uit Programma 3, Onderwijs en de overige € 198.423,-- te dekken uit een incidentele 

ontrekking aan de reserve onderwijshuivesting (budget onderwijshuisvesting 2022); 

IV. de kosten van de investeringen onder punt II voor een bedrag van incidenteel € 485.000,-- 

te dekken uit een bijdrage van de NCG; 

V. de kapitaallasten van in totaal € 274.486,-- die betrekking hebben op het resterende bedrag 

ad € 4.106.300,-- te dekken uit Programma 3, Onderwijs (onderdeel onderwijshuisvesting), na 

het (verwachte) jaar van gereedkomen (2022); 

VI. de eerder toegekende voorbereidingskredieten van het IHP (€ 2 miljoen) en Groningen 

Zuid (€ 800.000,-- + € 4.631.000,--) samen te voegen tot één voorbereidingskrediet in te 

zetten voor projecten onderwijshuisvesting; 

VII. voor de realisatie van (het eerste deel van) de tweede tranche projecten Frisse en 

Duurzame scholen 2021 een uitvoeringskrediet van € 945.050,-- beschikbaar te stellen; 

VIII. van het krediet voor de projecten genoemd onder lid VII van € 945.050,-- een bedrag 

van € 257.642,-- te dekken vanuit de SPUK Rijkssubsidie, de resterende structurele lasten van 

deze investering van € 44.478,-- te dekken uit Programma 3, Onderwijs (onderdeel 

onderwijshuisvesting), na het (verwachte) jaar van gereedkomen (2022); 

IX. de gemeentebegroting 2022 op deelprogrammaniveau te wijzigen. 
 

 

 

Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 22 december 2021. 

 

 

voorzitter                  griffier                                                                                                                                                                                                               

Koen Schuiling      Josine Spier  

 

Dit besluit is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend 

 


