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Verslag overleg huisvestingsprogramma’s 2017 en 2018 d.d. 6 november 2017 

 

Aanwezig: 

Mw. Mulder (CONOD, dhr. Velthuis (COG), dhr. Oosterhoff (VGPONN), dhr. Terpstra (Harens 

Lyceum), dhr. Warmels (Openbaar onderwijs Groningen), mw. de Wit en mw. Nijboer 

(st. Baasis), mw. Bakker (Primenius). 

 

Mw. De Boer en mw. Kuiper (gemeente Tynaarlo) 

 

Mw. Kuiper 

Geeft aan dat zij deze bespreking ziet als het  OOGO overleg huisvestingsprogramma’s 2017 en 2018.  

 

Dhr. Velthuis  

Stelt de vraagt waarom de wethouder niet aanwezig is. Hij stelt daar wel prijs op omdat het een 

formeel OOGO overleg is. 

 

Mw. Kuiper 

Daar is deze keer niet voor gekozen. Zij zal het punt van dhr. Velthuis bij de wethouder kenbaar 

maken. 

 

Voordat we de notitie doornemen graag aandacht voor de volgende punten: 

 

1. Voor beide programma’s hebben alle scholen vervangende nieuwbouw aangevraagd. 

Gbs de Lichtkring en Harens Lyceum hebben dit niet gedaan. Deze aanvragen zijn ambtshalve 

toegevoegd. Dat zij dit niet hebben gedaan heeft niet te maken met vergeten zijn in te dienen maar 

met het proces van het accommodatiebeleid. Aan de voorkant is niet expliciet aangegeven dat de 

aanvragen voor het huisvestingsprogramma ingediend dienden te worden. Uiteindelijk bleek dit 

juridisch wel de beste oplossing. Door ze nu ambtshalve toe te voegen is dit nu opgelost. In de notitie 

zal de tekst genuanceerd worden. 

 

Wanneer de huisvestingsprogramma’s worden vastgesteld,  betekent dit dat alle scholen hun budget 

voor vervangende nieuwbouw vanaf 1-1-2018 kunnen opvragen (mits zij natuurlijk voldoen aan de 

voorwaarden van de verordening). 

 

De gemeente gaat er vanuit dat dit niet gebeurd omdat de schoolbesturen hebben ingestemd met 

het accommodatiebeleid. Hier  is het uitgangspunt de  planning.  

 

De andere, meer juridische betere, optie is om alleen de aanvragen toe te kennen die volgend  jaar 

kunnen worden uitgevoerd. Zo niet, dan worden deze aanvragen formeel op het overzicht gezet/ 

moeten ingetrokken en opnieuw worden ingediend voor het jaar waarop het wel betrekking heeft. 

Hoewel dit juridisch meer juist is, zitten aan deze optie nadelen vast: 

- geld is wel al beschikbaar gesteld; 

- er wordt alleen een beschikking afgegeven aan die schoolbesturen die in de planning voor 2018 op  

  de lijst staan. De overige schoolbesturen ontvangen de beschikking pas in het jaar waarin het de  

   vervangende nieuwbouw gepland is en waarvoor de aanvraag is ingediend. 

 

Voorstel is om  met elkaar nu te besluiten dat we kiezen voor nu instemmen met alle aanvragen en 

dit voor te leggen aan college en/ of raad en pas het budget op te vragen wanneer dit conform 

planning nodig is. Door dit vast te leggen in dit verslag stemmen we hier met elkaar mee in. 

 

Alle schoolbesturen stemmen hier mee in. 
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2. In januari 2017 is de nieuwe verordening vastgesteld. Op tot deze nieuwe verordening te komen is 

er een werkgroep geweest (met vertegenwoordigers uit de schoolbesturen) die in een aantal sessies 

de punten voor de nieuwe verordening hebben doorgenomen. Hierbij is afgesproken, en zo is het 

ook voorgesteld aan college en raad (en ook definitief besloten), dat  er recht moet zijn op minimaal 

70m2 om in aanmerking te komen voor uitbreiding. De modelverordening heeft hiervoor 35 m2 

opgenomen.  

 

Nu is per abuis in de definitief vastgestelde verordening deze 35m2 niet veranderd in 70m2. 

Graag instemming  van de schoolbesturen om wel uit te gaan van 70m2 omdat dit in het traject wel 

zo met elkaar is besproken. 

 

De schoolbesturen stemmen hier mee in. 

 

3. We nemen met elkaar de notitie door. 

De genoemde tekstuele punten worden aangepast. 

 

Inhoudelijk: 

pagina 4: toegevoegd wordt waar de gemeente nu wel verantwoordelijk voor is. 

pagina 6: tekst wordt genuanceerd. 

pagina 7: tekst over sloop wordt aangepast. Op het moment dat een schoolbestuur op een andere 

plek een school gaat bouwen, dan vervalt het oude gebouw aan de gemeente. De gemeente is dan 

ook verantwoordelijk voor de eventuele  sloop.   

 

Indien er (ver) nieuwbouw of vervangende nieuwbouw plaatsvindt op de huidige plek dan kan het 

schoolbestuur de eventuele sloopkosten in rekening brengen, op basis van offertes en in afstemming 

met de gemeente, bij de gemeente. 

 

Pagina 8: aanvragen Menso Altingschool. Staan ze bij het juiste jaar vermeld? Mw. Kuiper kijkt dit na. 

 

pagina 11 en 12: 

mw. De Wit: cbs Schuilingsoord moet zijn obs. 

 

4. Planning 

Voor een deel van de huisvestingsprogramma’s is budget beschikbaar gesteld. Dit betekent dat deze 

aanvragen door het college kunnen worden afgedaan.  De aanvragen die betrekking hebben op de 

uitbreidingen die niet gelinkt zijn aan het accommodatiebeleid moeten wel naar  de raad omdat 

hiervoor geen budget  beschikbaar is.  

 

5. Rondvraag 

 

Mw. Kuiper 

Meldt  dat zij privé zitting heeft genomen in de GMR PO van Onderwijsgroep Groningen. Zij vraagt of 

hier vanuit de schoolbesturen bezwaar tegen is.  

 

De schoolbesturen hebben hier geen bezwaar tegen. 

 

Mw. Kuiper 

Bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en sluit de vergadering.  

 

 

 


