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Zaaknummer: 2016/5765 
Referentie:      2016/8787 

Raadsvergadering d.d. 5 april 2016    agendapunt  11        
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad            
 
Vries, 22 maart 2016 
 
Portefeuillehouder:   mevr. N. Hofstra 
Behandelend ambtenaar: mevr. A. Roubos 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 901 
E-mail adres:                a.roubos@tynaarlo.nl 
 
Bijlagen:     

1. Raadsbesluit  
2. Overzicht gevraagde kredieten 
3. Begrotingswijziging 
4. Overzicht investeringsbedragen van de scholen met de VNG normvergoedingen  
5. Overzicht mogelijke scenario’s tijdelijke opvang scholen tijdens de bouw  
6. Verslag overleg gemeente en sportfederatie d.d. 10 maart 2016 

 
Onderwerp 
Kredieten beschikbaar te stellen voor uitwerking HVP’s 2015 en 2016 en themaboekje Accommodatiebeleid 
 
Gevraagd besluit 
1. De in september 2015 aan de schoolbesturen toegekende normbedragen te corrigeren op basis van de 

nieuwste leerlingprognoses (prognoses 2016).  
2. De aan de schoolbesturen toegekende normbedragen te indexeren met 2,15% (VNG-index 2016). 
3. a. Voor iedere school met een sloopopgave het totale normbedrag beschikbaar te stellen aan de   

schoolbesturen, ongeacht de daadwerkelijke sloopopgave.  
b. De schoolbesturen Stichting Primenius en VGPONN vanuit de financiële gelijkstelling éénmalig een 

maximaal bedrag ter beschikking te stellen van €13.334 voor Stichting Primenius en €13.153 voor 
VGPONN en deze kosten te dekken uit de Argi.  

4. De normbedragen voor de flexibele schil (tijdelijke huisvesting die nodig is voor de periode 4-14 jaar) lump 
sum beschikbaar te stellen aan de schoolbesturen. 

5. Voor de tijdelijke huisvesting tijdens de bouw een krediet met maatschappelijk nut beschikbaar te stellen 
van maximaal €1.000.000 (incl. BTW).  

6. Op basis van beslispunten 1 t/m 5 de kredieten beschikbaar te stellen van in totaal €21.873.477 zoals 
opgenomen in bijlage 2. Deze kredieten zijn bestemd voor de bouw, (gedeeltelijke) sloop, asbestsanering 
en aanleg infrastructuur/openbaar ruimte van/voor de scholen en binnensportaccommodaties in de kernen 
Eelde-Paterswolde, Vries en Tynaarlo en de aankoop van de sport- en onderwijskavel in Groote Veen.  

7. De kredieten voor asbestsanering en aanleg infrastructuur/openbare ruimte lump sum beschikbaar te 
stellen. 

8. Aanvullend op de besluitvorming van 8 december 2015 incidenteel maximaal €1.829.882 uit de Argi te 
onttrekken voor asbestsanering en tijdelijke huisvesting tijdens de bouw.  

9. De definitieve afrekening van de kredieten, effecten op Argi en de definitieve kapitaallasten bij de 
eindafrekening van de (ver)nieuwbouw van de scholen en binnensportaccommodaties (inclusief kavel 
Groote Veen) te verantwoorden via de reguliere documenten van de Planning en Control cyclus. 

10. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging, zie bijlage 3. 
  



 

 
 

Wat willen wij hiermee bereiken? 
Op basis van dit voorstel kan uitvoering worden gegeven aan de beoogde (ver)nieuwbouw van de scholen en 
binnensportaccommodaties. Het is feitelijk een uitwerking van de besluiten die uw raad vorig jaar in juni 
(vaststellen nieuwe koers accommodatiebeleid), september (vaststellen huisvestingprogramma’s 2015 en 2016) 
en december (vaststellen aanpak binnensportaccommodaties en financiële dekking voor het totale 
accommodatieprogramma) heeft genomen.  
 
Met voorliggend voorstel willen wij bereiken dat: 

- de benodigde kredieten voor het vernieuwen en/of slopen van de verouderde scholen en 
binnensportaccommodaties in Eelde-Paterswolde, Vries en Tynaarlo beschikbaar worden gesteld, 
zodat wij op basis hiervan de voorbereiding en realisatie kunnen bekostigen; 

- de beschikbaar gestelde kredieten qua omvang gebaseerd zijn op de meest recente leerlingprognoses 
en prijsindex (zie bijlage 4); 

- de schoolbesturen meer financiële middelen voor en zeggenschap krijgen over de invulling van hun 
opdracht door: 
* de normbedragen voor de tijdelijke huisvesting/flexibele schil aan hen over te maken, en  
* voor iedere school met een sloopopgave het totale normbedrag beschikbaar te stellen, ongeacht de 
daadwerkelijke sloopopgave; en in het verlengde hiervan aan de schoolbesturen Stichting Primenius en 
VGPONN éénmalig een bedrag beschikbaar te stellen, zodat de schoolbesturen gelijkwaardig 
behandeld worden; 

- er krediet beschikbaar wordt gesteld waarmee wij de scholen gedurende de bouwperiode (indien nodig) 
elders kunnen opvangen; 

- er een krediet beschikbaar wordt gesteld voor de aankoop van de onderwijs- en sportkavel in de wijk 
Groote Veen. 

- er ook krediet beschikbaar wordt gesteld voor asbestsanering en de aanleg van parkeervoorzieningen 
(inclusief aanleg openbare ruimte sport- en onderwijskavel Groote Veen), waarmee we (door de 
gevraagde lump sum inzet) optimaal (snel en flexibel) kunnen inspelen op de daadwerkelijke behoefte 
en dus kosten;  

- we uw raad erop wijzen dat de definitieve afrekening van de kredieten, effecten op de Argi en de 
definitieve kapitaalasten zullen afwijken van de kredieten die nu aangevraagd worden, doordat 
enerzijds de concrete plannen nog niet bekend zijn en doordat anderzijds verschillende bedragen lump 
sum besteed mogen worden (zowel door schoolbesturen als gemeente).   

 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
Op 22 september 2015 heeft uw raad ingestemd met de Huisvestingsprogramma’s 2015 en 2016 en op 8 
december met de dekking voor de daarvoor benodigde middelen. Ook heeft uw raad toen ingestemd met de 
aanpak van de binnensportaccommodaties in de kernen Eelde-Paterswolde, Vries en Tynaarlo. Voordat we 
daadwerkelijk aan de slag kunnen met de bouw van deze nieuwe accommodaties, moet uw raad hier formeel 
nog de benodigde kredieten voor beschikbaar stellen. Dit is onderdeel van de gevraagde besluiten. 
 
Daarnaast willen wij met voorliggend raadsvoorstel:  

- Uw raad informeren over de invulling van de tijdelijke huisvesting voor de scholen; zowel met betrekking 
tot de flexibele schil (tijdelijke huisvesting die nodig is voor de periode 4-14 jaar) als tijdens de bouw. 
Deze toezegging hebben wij u op 22 september 2015 gedaan. Voor de mogelijke invulling van de 
tijdelijke huisvesting tijdens de bouw verwijzen wij u naar bijlage 5. 

- Uw raad vragen de toegekende bedragen voor de Huisvestingprogramma’s 2015 en 2016 te herzien, 
omdat na de besluitvorming van vorig jaar nieuwe gegevens bekend zijn geworden die van invloed zijn 
op de bedragen die in het kader van de HVP’s zijn toegekend.  

- Aanvullend op de reeds toegekende budgetten nu ook geld (krediet) vragen voor asbestsanering bij de 
scholen en sportaccommodaties die vernieuwd/gesloopt worden, de tijdelijke huisvesting van scholen 
tijdens de bouw, de aanleg van de openbare ruimte op de sport- en onderwijskavel Groote Veen en een 
financiële gelijkstelling in verband met de uit te keren sloopvergoedingen. 

 
  



 

 
 

Wat ging er aan vooraf 
Het accommodatiebeleid kent een zeer lange voorgeschiedenis. Deze wordt bekend verondersteld.  
Van belang in het kader van voorliggend voorstel is dat uw raad vorig jaar op 30 juni een nieuwe koers voor het 
accommodatiebeleid heeft vastgesteld en als nadere uitwerking van deze koers op 22 september heeft 
ingestemd met de Huisvestingsprogramma’s 2015 en 2016. Hiermee kregen de schoolbesturen duidelijkheid 
over de bedragen die beschikbaar zijn voor de (ver)nieuwbouw van de verouderde schoolgebouwen in Eelde-
Paterswolde, Vries en Tynaarlo. Op 8 december 2015 heeft uw raad ingestemd met de dekking voor de 
daarvoor benodigde middelen. Ook heeft uw raad toen ingestemd met de aanpak van de 
binnensportaccommodaties in bovengenoemde kernen. Met dit voorstel vragen wij de gemeenteraad om de 
kredieten hiervoor beschikbaar te stellen. 
 
Hoe informeren we de betrokkenen? 
Sinds de besluitvorming op 22 september vorig jaar zijn wij in overleg met de schoolbesturen en 
kinderopvangorganisaties over de uitvoering van de Huisvestingprogramma’s 2015 en 2016. De inzichten van 
de nieuwste leerlingprognoses en prijsindexcijfers zijn met hen gedeeld. Ook is gesproken over de verschillende 
mogelijkheden die er zijn om invulling te geven aan de opgaven van tijdelijke huisvesting; hierbij gaat het zowel 
over de flexibele schil (lokale die voor de duur van 4-14 jaar nodig zijn) als over de tijdelijke huisvesting tijdens 
de bouw.  
 
Voor wat betreft de binnensportaccommodaties hebben we overleg gevoerd met: 

- de sportfederatie Eelde-Paterswolde over de dubbele sporthal in Eelde-Paterswolde; 
De sportfederatie EPE liet bij de raadsvergadering van 8 december 2015 weten dat zij graag zouden 
zien dat er een dubbele sporthal een combinatie werd van een C1-hal met een C2-hal (=hal met 
ruimere afmetingen). Op verzoek van uw raad zijn de mogelijkheden van een C2-hal verkend. Op basis 
van deze verkenning zijn de sportfederatie en de gemeente gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat 
een combinatie van een C1-hal én een grotere C2-hal weliswaar extra mogelijkheden biedt, maar dat 
dit niet opweegt tegen de daarvoor te maken extra kosten. Zie bijlage 6.  

- sportverenigingen Tynaarlo over de nieuw te bouwen gymzaal in dit dorp 
Door de sportverenigingen in Tynaarlo is aangegeven dat men graag een grotere gymzaal wenst zodat 
er ook wedstrijden gevolleybald kunnen worden. College en raad hebben aangegeven hieraan te willen 
meewerken, mits de meerkosten door de sporters zelf betaald worden. Vanuit de sport in Tynaarlo is 
aangegeven dat ze deze meerkosten niet kunnen opbrengen.  

- sportverenigingen in Vries over de aanpak van sporthal de Kamp, sloop van gymzaal de Fledders en 
inpassing gebruikers gymzaal De Fledders in sporthal de Kamp  
 

Bij de uitwerking van de plannen zullen we inwoners op de reguliere wijze informeren over de 
bouwontwikkelingen. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De voorbereidingen voor de uitvoering van de plannen zijn reeds gestart op basis van de besluiten die uw raad 
in 2015 genomen heeft. Het accommodatieprogramma omvat veel verschillende projecten, waarvan de regie 
enerzijds bij de schoolbesturen ligt en anderzijds bij de gemeente.  
 
De verwachting is dat de (ver)nieuwbouw van de eerste school medio dit jaar start. Ook de eerste 
binnensportaccommodatie (sporthal de Kamp) zal dan aangepakt worden. De overige scholen en 
binnensportaccommodaties volgen daarna. Wij zullen uw raad o.a. via de reguliere verantwoordingscyclus op 
de hoogte houden van de voortgang van de projecten. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Algemeen 
Voor de bepaling van de financiële effecten van de nu gevraagde kredieten is een actualisatie gemaakt van de 
doorrekening zoals deze is opgesteld bij het thema accommodatiebeleid dat op 8 december 2015 door uw raad 
is vastgesteld. De belangrijkste uitgangspunten hierbij zijn: 

- Structurele kosten dekken uit structurele middelen. Oftewel voor die scholen en sportaccommodaties, 
waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat deze na 40 jaar vervangen worden, worden de 



 

 
 

kapitaallasten structureel gedekt. De kapitaallast van het eerste jaar wordt structureel opgenomen in de 
begroting. 

- Incidentele kosten dekken uit incidentele middelen. Oftewel voor die scholen en sportaccommodaties, 
waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat deze na 40 jaar niet vervangen worde, worden de 
kapitaallasten incidenteel gedekt door middel van een bestemmingsreserve; 

- De jaarlijkse vrijval van de kapitaallasten wordt met ingang van 1 januari 2016 als incidentele 
toevoeging aan de Argi opgenomen; 

- De budgeten ter dekking van de kapitaallasten jaarlijks indexeren conform het percentage voor 
prijsindex, zoals op genomen in de begroting/perspectievennota. Hiermee wordt beoogd het budget 
voor kapitaallasten mee te laten stijgen met de inflatie. 

 
Deze uitgangspunten hebben we uiteraard ook gehanteerd met de actualisatie van de doorrekening die bij dit 
voorstel is gemaakt. Op een aantal punten zijn deze uitgangspunten aangevuld: 

-  de sloopkosten, kosten voor asbestsanering en huidige boekwaarden maken mogelijk onderdeel uit van 
de stichtingskosten van de nieuwe school. 

-  de infrakosten zijn in het thema AB meegenomen voor een termijn van 40 jaar. Deze is volgens de nota 
activeren, waarderen en afschrijven 50 jaar. Dit is aangepast in de actuele doorrekening. Ook wordt 
voor infra geen restwaarde gehanteerd.  

-  de PM-posten asbestsanering en tijdelijke huisvestingskosten tijdens de bouw zijn in dit voorstel 
geraamd. 

-  Voor de sport- en onderwijskavel in Groote Veen zijn nu niet alleen de benodigde parkeerplaatsen 
geraamd, maar ook de aanleg van de openbare ruimte.  

 
Investeringskredieten 
Voor in totaal €21.873.477 worden investeringskredieten gevraagd. Een deel van deze kredieten worden 
beschikbaar gesteld voor de schoolbesturen. De schoolbesturen ontvangen dit als lump sum budget. Dit houdt 
in dat het bestuur een eventueel overschot zelf mag houden. 

Wij zullen de investeringen van de schoolbesturen gaan activeren. Het bedrag dat wij activeren is gelijk aan de 
stichtingskosten van de investering (school). Een eventueel overschot mag niet worden geactiveerd. Pas als 
een bestuur klaar is met de investering is duidelijk welk bedrag wij zullen activeren. Een eventueel overschot 
dat toekomt aan het schoolbestuur zullen wij als incidentele kosten moeten verantwoorden.  
 
De investeringskredieten voor asbestsanering en aanleg infrastructuur/openbare ruimte worden ook lump sum 
beschikbaar gesteld. De kosten voor deze posten zijn globaal geraamd, zonder dat hier onderzoeken of 
ontwerpen aan ten grondslag liggen. Door ze lump sum beschikbaar te stellen wordt het proces niet onnodig 
vertraagd en behouden we voldoende flexibiliteit voor de uitwerking van de plannen.  

In de Planning & Control cyclus zullen wij na het afronden van de investering door een schoolbestuur het te 
activeren bedrag en eventueel overschot (incidentele kosten) actualiseren en waar nodig voor gewijzigde 
dekking een voorstel doen.  
 
Bestaande boekwaarden en sloopkosten (inclusief asbest) 
In de uitwerking van het themaboekje accommodatiebeleid dat op 8 december 2015 door de raad is vastgesteld 
is opgenomen dat de boekwaarden van de bestaande accommodaties worden afgeboekt en deze kosten 
incidenteel worden gedekt door middel van een onttrekking aan de Argi. Hier was in de doorrekening  van de 
Argi rekening mee gehouden.  

Voor de scholen waarvoor geldt dat op dezelfde plek (gedeeltelijke) vernieuwbouw dan wel vervangende 
nieuwbouw plaatsvindt, maakt de bestaande boekwaarde onderdeel uit van de stichtingskosten van het nieuwe 
gebouw. Dit geldt ook voor eventuele sloopkosten (inclusief asbest) van het oude pand. Daarmee dienen deze 
kosten dus ook geactiveerd en afgeschreven te worden. Dit is verplicht vanuit de BBV. 

Voor deze onderdelen van de stichtingskosten (bestaande boekwaarde, sloopkosten en asbestsanering) gaan 
we uit van incidentele dekking van de kapitaallasten. Deze kapitaallasten worden gedekt uit een 



 

 
 

bestemmingsreserve. Deze bestemmingsreserve (met toevoeging van rente) wordt gevormd uit de Argi (zoals 
in het themaboekje ook de afboeking van voorzien).  

Op dit moment is nog niet precies duidelijk om welke (delen van) boekwaarden, sloop- en asbestkosten  het 
gaat. Daarom kan nu nog niet worden aangegeven welke kosten onderdeel gaan uitmaken van de 
stichtingskosten. Dit is afhankelijk van keuzes van het schoolbestuur. Pas bij de eindafrekening van de 
(ver)nieuwbouw van de scholen en binnensportaccommodaties is exact bekend welk deel van de beschikbaar 
gestelde budgetten incidenteel afgeboekt kan worden en welk deel structureel moeten worden gedekt.  
 
Actueel beeld financiële doorrekening (inclusief mutaties) 
In de doorrekening  van het thema accommodatiebeleid dat op 8 december 2015 door uw raad is vastgesteld 
zijn de structurele kosten verbonden aan de investeringen in de kernen Vries, Tynaarlo en Eelde-Paterswolde 
geraamd op €906.000 (inclusief exploitatielasten van €126.000 voor de nieuwe dubbele sporthal en gymzaal 
Tynaarlo). De incidentele kosten (ten laste van de Argi) zijn toen geraamd op €6.200.000.  
 
Er heeft een nieuwe doorrekening  van zowel de structurele als de incidentele kosten plaatsgevonden. In beide 
gevallen is een stijging zichtbaar.  
 
De totale structurele kosten behorend bij dit voorstel bedragen €844.008 (exclusief exploitatielasten van 
€126.000 voor de nieuwe dubbele sporthal en gymzaal Tynaarlo), dit is €64.008 hoger dan in het thema 
accommodatiebeleid was voorzien. Deze extra lasten worden veroorzaakt door andere leerlingprognoses en 
een positieve prijsindexatie, de inrichting van de openbare ruimte op de kavel Groote Veen en een andere 
dekking voor de investeringen bij sporthal de Kamp (voorheen incidenteel, nu structureel). Deze structurele 
meerkosten kunnen worden gedekt uit het structurele AB-budget, omdat in het totaal beschikbare bedrag van 
€2.204.500 rekening is gehouden met een post onvoorzien van €200.000.  
  
De totale incidentele kosten ten laste van de Argi worden geraamd op €8.029.882. In het thema 
accommodatiebeleid was rekening gehouden met een bedrag van €6.200.000. Dit betekent dat met dit voorstel 
€1.829.882 meer aan de Argi wordt onttrokken dan was voorzien. Dit is ook logisch, omdat voor een aantal 
onderdelen (asbestsanering en tijdelijke huisvesting tijdens de bouw) nog geen kosten waren geraamd in het 
accommodatiebeleid van 8 december 2015.  
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 

                           



 

 
 

Raadsbesluit nr.11 
 
Betreft: 
 
Kredieten beschikbaar te stellen voor uitwerking HVP’s 2015 en 2016 en themaboekje Accommodatiebeleid 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouder van 22 maart 2016; 
 
overwegende dat u 

- op 30 juni 2015 de nieuwe kaders voor het accommodatiebeleid heeft vastgesteld; 
- op 22 september 2015 de huisvestingsprogramma’s 2015 en 2016 heeft vastgesteld en 
- op 8 december 2015 ingestemd heeft met het themaboekje accommodatiebeleid en met de dekking van 

de financiële middelen die nodig zijn om het accommodatiebeleid te bekostigen; 
- de raad het budgetrecht heeft; 

 
gelet op de desbetreffende artikelen van de Gemeentewet; 
 

B E S L U I T: 
 

1. De in september 2015 aan de schoolbesturen toegekende normbedragen te corrigeren op basis van de 
nieuwste leerlingprognoses (prognoses 2016).  

2. De aan de schoolbesturen toegekende normbedragen te indexeren met 2,15% (VNG-index 2016). 
3. a. Voor iedere school met een sloopopgave het totale normbedrag beschikbaar te stellen aan de   

schoolbesturen, ongeacht de daadwerkelijke sloopopgave.  
 b. De schoolbesturen Stichting Primenius en VGPONN vanuit de financiële gelijkstelling éénmalig een 

maximaal bedrag ter beschikking te stellen van €13.334 voor Stichting Primenius en €13.153 voor 
VGPONN en deze kosten te dekken uit de Argi.  

4. De normbedragen voor de flexibele schil (tijdelijke huisvesting die nodig is voor de periode 4-14 jaar) lump 
sum beschikbaar te stellen aan de schoolbesturen. 

5. Voor de tijdelijke huisvesting tijdens de bouw een krediet met maatschappelijk nut beschikbaar te stellen 
van maximaal €1.000.000 (incl. BTW).  

6. Op basis van beslispunten 1 t/m 5 de kredieten beschikbaar te stellen van in totaal €21.873.477 zoals 
opgenomen in bijlage 2. Deze kredieten zijn bestemd voor de bouw, (gedeeltelijke) sloop, asbestsanering 
en aanleg infrastructuur/openbaar ruimte van/voor de scholen en binnensportaccommodaties in de kernen 
Eelde-Paterswolde, Vries en Tynaarlo en de aankoop van de sport- en onderwijskavel in Groote Veen.  

7. De kredieten voor asbestsanering en aanleg infrastructuur/openbare ruimte lump sum beschikbaar te 
stellen. 

8. Aanvullend op de besluitvorming van 8 december 2015 incidenteel maximaal €1.829.882 uit de Argi te 
onttrekken voor asbestsanering en tijdelijke huisvesting tijdens de bouw.  

9. De definitieve afrekening van de kredieten, effecten op Argi en de definitieve kapitaallasten bij de 
eindafrekening van de (ver)nieuwbouw van de scholen en binnensportaccommodaties (inclusief kavel 
Groote Veen) te verantwoorden via de reguliere documenten van de Planning en Control cyclus. 

10. In te stemmen met de bijgevoegde begrotingswijziging (bijlage 3). 
 

 Vries, 5 april 2016 
 

De raad voornoemd, 
 

 

drs. M.J.F.J. Thijsen,     
 
 
 

J.L. de Jong,   griffier 

Voorzitter 
 
 
 
 



 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


