
 
 

 

 
 Zaaknummer: 989394 
  

Raadsvergadering d.d. 27 oktober 2020   agendapunt 15 
 
Aan: 
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 29 september 2020 
 

Portefeuillehouder(s): P. Vemer 

Behandelend ambtenaar: J.M.A. Oomen 
Doorkiesnummer: 928 
E-mail adres: j.oomen@tynaarlo.nl 

Bijlage(n): 1 Diversen 

 
Onderwerp 
Huisvestingsprogramma en -overzicht onderwijs 2020 en 2021 

 
Gevraagd besluit 
De raad besluit:  
 
Huisvestingsprogramma 2020: 

a. Een krediet van € 620.013 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van OBS De 

Veenvlinder en een additioneel krediet van € 177.878 voor uitbreiding van de CKC Menso 

Altingschool en voor de dekking van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten met ingang 

van 2021 een structureel budget van € 29.461 ten laste van het begrotingsresultaat 2021 te 

brengen; 

 

Huisvestingsprogramma 2021: 

a. Een krediet van € 200.988 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van OBS Het Oelebred 

en een krediet van € 279.256 voor uitbreiding van de RK Mariaschool; 

b. Een incidenteel budget in 2021 beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de 

huurvergoeding aan CKC De Rietzanger ten laste van het begrotingsresultaat 2021. 

 
NB: Omdat de indexering voor het Huisvestingsprogramma 2021 nog niet bekend is, is een 
voorlopige index toegepast. Op de bouwkosten is dit 6,5%, voor de eerste inrichting meubilair / 
OLP 3%. Als de VNG-index bekend is en de afwijkt, dan wordt het budget aangepast en verwerkt in 
de voorjaarsbrief 2021. 

 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
We willen hiermee bereiken dat we voldoen aan onze zorgplicht voor de onderwijshuisvesting in de 
Gemeente Tynaarlo. De Rietzanger, Menso Altingschool, de Veenvlinder, Mariaschool, het 
Oelebred groeien en hebben recht op uitbreiding van de huisvestingscapaciteit.  
 
De aanvragen voor uitbreiding zijn reguliere aanvragen in het kader van het 
huisvestingsprogramma. Voor deze aanvragen is geen dekking. Daarom wordt dit voorstel aan uw 
raad voorgelegd.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

De oorzaak van de leerlingengroei wordt toegeschreven aan: 
- Bouw van wijk Groote Veen in Eelde-Paterswolde 
- Economische groei; er worden meer kinderen geboren 
- Trek vanuit de stad Groningen naar Eelde/Paterswolde en Tynaarlo. 
-  

Waarom komen we nu met dit voorstel? 
We komen nu met het voorstel omdat de aanvragen onderdeel uitmaken van het jaarlijkse 
huisvestingsprogramma.  
 
Het huisvestingsprogramma 2020 en het huisvestingsprogramma 2021 zijn op 29 september 2020 
door het college vastgesteld. Omdat voor de aanvragen van de bovengenoemde scholen geen 
budget is, wordt nu aan uw raad gevraagd hiermee akkoord te gaan. 
 
Hierbij is het goed op te merken dat voor de programma’s 2020 en 2021 een andere procedure is 
gevolgd dan te doen gebruikelijk. leder jaar moet de gemeente, conform de Verordening 
Voorzieningen Huisvesting Onderwijs gemeente Tynaarlo, het huisvestingsprogramma- en 
overzicht vaststellen. Het huisvestingsprogramma 2020 had, formeel gezien, voor 31 december 
2019 vastgesteld moeten worden. Het huisvestingsprogramma 2021 moet voor 31 december 2020 
vastgesteld worden. 
 
Vanwege de langere tijd die de beoordeling van een aantal aanvragen in beslag nam en het 
aanpassen van de normbedragen in de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs van de 
Gemeente Tynaarlo is dit jaar gekozen voor een andere aanpak.  
 
De huisvestingsverordening, het accommodatiebeleid en de huisvestingsprogramma’s zijn aan 
elkaar gerelateerd. De huisvestingsverordening geeft de kaders aan voor de onderwijshuisvesting. 
Het aanpassen van de normvergoeding is van invloed op de hoogte van de budgetten die 
beschikbaar worden gesteld in het Huisvestingsprogramma en het Accommodatiebeleid.  
 
De relatie van het huisvestingsprogramma met het accommodatiebeleid is dat de aanvragen voor 
vervangende nieuwbouw formeel via het huisvestingsprogramma moeten worden gedaan. Het 
huisvestingsprogramma is de formele basis van de schoolbesturen voor hun aanvragen waar onder 
vervangende nieuwbouw. 
 
Op 27 oktober 2020 is de Wijzigingsverordening, met de aangepaste normbedragen, vastgesteld. 
Dat betekent dat nu de huisvestingsprogramma’s vastgesteld kunnen worden. Vanwege deze 
procedure lukte het niet om het huisvestingsprogramma 2020 voor 31 december 2019 vast te 
stellen. Voor huisvestingsprogramma 2021 is de reguliere procedure wel van toepassing. 
 
De inhoudelijke vaststelling van de huisvestingsprogramma’s is aan het college. Op het moment 
dat de financiële kaders overschreden moeten worden, dan wordt de raad gevraagd om hiervoor 
budget beschikbaar te stellen. 
 
De huisvestingsprogramma’s 2020 en 2021 zijn op 29 september inhoudelijk vastgesteld door het 
college. 

 
Wat ging er aan vooraf 
Het wettelijke verplichte proces van de aanvraagprocedure van de huisvestingsverordening ging er 
aan vooraf.  
 
Voor een goede volgorde van het proces is eerst de Wijzigingsverordening vastgesteld en daarna 
de huisvestingsprogramma’s. Hierdoor zijn de aangepaste normbedragen van toepassing op de 
beide huisvestingsprogramma’s.  
 
Het proces voor het jaarlijks vaststellen van het Huisvestingsprogramma en-overzicht is hiermee 
afgerond. 



 
 
 

 

 
Hoe informeren we de inwoners? 
De schoolbesturen zijn betrokken bij dit proces. Door het afgeven van beschikkingen worden zijn 
geïnformeerd over de toekenning, dan wel afwijzing van de voorziening.  

 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
Uitvoering van het Huisvestingsprogramma 2020 vind direct na besluitvorming plaats. De uitvoering 
van het Huisvestingsprogramma 2021 vindt plaats vanaf 1 januari 2021. 

 
Hoe zijn de financiën opgebouwd? 
Huisvestingsprogramma 2020 
Er dient een additioneel investeringskrediet voor uitbreiding scholen van in totaal € 797.891 
aangevraagd te worden (een bedrag van € 215.000 is reeds opgenomen in de Voorjaarsbrief 
2020). Daarnaast dient ter dekking van de kapitaallasten een budget van € 29.461 in 2021 
bijgeraamd te worden. De kosten voor eerste inrichting en huur kunnen gedekt worden uit de 
lopende begroting. 
 
Huisvestingsprogramma 2021 

Er dient een additioneel investeringskrediet voor uitbreiding scholen van in totaal € 480.244 aangevraagd te 
worden. De kapitaallasten, die met ingang van 2022 gaan lopen, zijn reeds gedekt in de begroting. Hiervoor is 
in de perspectievennota 2021 een bedrag van € 130.000 structureel bijgeraamd. 
 
Op grond van het HVP 2020 en 2021 kan geconstateerd worden dat dit bedrag in ieder geval voor het jaar 2022 
te hoog is. Dit zal bij de Perspectievennota 2022 geactualiseerd worden tezamen met de effecten van het HVP 
2022. De kosten voor eerste inrichting kunnen gedekt worden uit de lopende begroting. Voor de huur wordt een 
bedrag van € 30.000 bijgeraamd. 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
drs. M.J.F.J. Thijsen, burgemeester 

 
 

mr. J. Th. van Nieukerken, gemeentesecretaris 
 
 



 
 
 

 

Raadsbesluit nr. 15 
 
Betreft: Huisvestingsprogramma en -overzicht 2020 en 2021 
 
Raadsvoorstel Huisvestingsprogramma en - overzicht onderwijs 2020 en 2021 
 
De raad van de gemeente Tynaarlo; 
 
gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en wethouders van 29 september 2020; 
overwegende dat de huisvestingsprogramma’s en overzichten 2020 en 2021 uitgevoerd moeten kunnen 
worden; 
 
Gelet op artikel 91 van de Wet op het Primair onderwijs; 
 
 
 
B E S L U I T: 
 
De raad besluit  
 
Huisvestingsprogramma 2020: 

a. Een krediet van € 620.013 beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van OBS De Veenvlinder en een 

additioneel krediet van € 177.878 voor uitbreiding van de CKC Menso Altingschool en voor de dekking 

van de hieruit voortvloeiende kapitaallasten met ingang van 2021 een structureel budget van € 29.461 

ten laste van het begrotingsresultaat 2021 te brengen; 

 

Huisvestingsprogramma 2021: 

a. Een krediet van € 200.988 beschikbaar te stellen voor uitbreiding van OBS Het Oelebred en een krediet 

van € 279.256 voor uitbreiding van de RK Mariaschool; 

b. Een incidenteel budget in 2021 beschikbaar te stellen van € 30.000 voor de huurvergoeding aan CKC 

De Rietzanger ten laste van het begrotingsresultaat 2021. 

 

 

 
 
 
 
 Vries, 27 oktober 2020 

 
 

De raad voornoemd, 
 
 
 

 

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

voorzitter 

P. Koekoek, 
 
 
 

griffier 



 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

  


