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Onderwerp: Sportcapaciteit bij kindcentra Scholenprogramma 

 

1. Voorstel 

1:  Kennis nemen van de ontwikkelingen op het gebied van gymvoorzieningen binnen het 

Scholenprogramma, 

2:  Akkoord gaan met het voorstel scenario “optimaal”,  

3:  Akkoord gaan met de aanvraag voor ondersteuning vanuit het NPG in gang zetten, 

4: Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van een taakstellend krediet zoals omschreven in 

bijlage A, 

5: Vaststellen van de bijbehorende begrotingswijziging (2019-012). 

 

2. Inleiding 

Binnen het scholenprogramma wordt gewerkt aan een “sprong voorwaarts” als het gaat om de 

toekomstgerichte kind- c.q. onderwijsvoorzieningen. Sport en bewegen is een onlosmakelijk deel 

van deze sprong voorwaarts.  

Voortvarend krijgen de projecten in het scholenprogramma vorm waardoor er meer duidelijkheid is 

gekomen in behoefte voor integrale en passende gymvoorzieningen voor zowel het basis- als het 

primair onderwijs.  

 

Tijdens de totstandkoming van de ruimtelijk-  en functionele Programma’s van Eisen voor de 

projecten is er duidelijk en concreet vormgegeven wat de gymbehoefte is van de gebruikers van de 

nieuwe kindcentra en vernieuwbouwprojecten. Deze input, samen met de basis die is gelegd in het 

programmaplan Hoogezand-Sappemeer, de gymzalen die buiten het Scholenprogramma vallen en 

de meest recente leerlingenprognoses, is een voorstel geformuleerd hoe om te gaan met de 

beschikbare bestaande en nieuw te bouwen gymzalen. In dit voorstel worden twee scenario’s 

toegelicht en worden de voor- en nadelen van deze scenario’s behandeld zodat er na afsluiting van 

het Scholenprogramma een duurzame en toekomstbestendige gymvoorziening is gerealiseerd.  

 

Dit voorstel heeft vooral gevolgen voor Hoogezand en Sappemeer omdat de sport- en gymlokalen op 

basis van de al ontwikkelde programmaplannen binnen het scholenprogramma van de voormalig 

gemeente Menterwolde en Slochteren een adequate oplossing bieden voor de vraag voor een 

passende gymvoorziening. 
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Als uitgangspunt voor het bepalen van de benodigde capaciteit voor de gymvoorziening worden de 

normen vanuit de Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs. Dit komt concreet neer op 2 

klokuren gymonderwijs per groep per week.  

 

Als gekozen wordt voor het scenario “optimaal” ontstaat er een significante meerwaarde ten 

opzichte van het scenario “minimaal”. Daarvoor is wel inzet van middelen uit het NPG nodig. Op de 

locatie Woldwijck 2 wordt in het scenario “optimaal” een ideale voorziening gemaakt om te komen 

tot wijk en jeugdgerichte activiteiten die aansluiten bij de schooltijden. Er ontstaat hier een 

locatie die bij uitstek geschikt is om ook buitenschools de verbinding te houden met de groep 0-16 

jaar door het aanbieden van binnen- en buitensport. 

 

In het scenario “optimaal” is er meer flexibiliteit naar de toekomstige ontwikkeling van 

leerlingaantallen en eventuele fluctuaties daarin. Ook bieden de dan gerealiseerde voorzieningen 

meer ruimte voor alle typen (sport)activiteiten. Er wordt een omgeving gebouwd die kansen biedt 

tot activiteiten buiten schooltijden en meer mogelijkheden voor divers gebruik door verschillende 

doelgroepen. Dit kan sociale cohesie bevorderen, een impuls betekenen voor gezondheid van 

verschillende doelgroepen en helpen sociale en gezondheidsproblemen te voorkomen. Dit is in lijn 

met het streven naar preventie waardoor er later minder (jeugd-)zorg nodig is.  

 

In het scenario “optimaal” zijn ook de onderhouds- en energielasten lager omdat een aantal 

voorzieningen naar een meer toekomstbestendig niveau kan worden getild. Mede daardoor zijn de 

lasten voor de begroting langjarig gunstiger in het optimale scenario.  

De potentiele gezondheidswinst, de positieve effecten op de sociale vaardigheden van leerlingen, 

de kansen op preventie in de zorg, de flexibiliteit naar de toekomst en de kansen op goede 

integratie met activiteiten in de wijken, maken dat een bijdrage uit NPG middelen te 

rechtvaardigen is.  

Omdat het scholenprogramma gereed moet zijn voor een harde einddatum in verband met de 

veiligheidsaspecten van de gevolgen van de gaswinning, is het noodzakelijk deze keuze nu te 

maken zodat er in alle planningen, plannen en ontwerpen rekening mee gehouden kan worden. In 

een later stadium alsnog van keuze veranderen leidt tot planningsproblemen en tot (ruime) 

meerkosten  

 

De manier waarop de verdeling van de beschikbare gelden uit het NPG tot stand gaat komen staat 

in hoge belangstelling van de raad, het college en de ambtelijke organisatie. De verdeling van de 

gelden moet in de gehele breedte van de gemeente maximaal benut worden en dit vraagt een 

zorgvuldige en ruime benadering. Daarom wordt er ambtelijk een protocol opgesteld hoe de 

beschikbare gelden vanuit het NPG het beste verdeeld kunnen worden. Hiervoor wordt onder 

andere een programma manager aangetrokken om dit traject vorm te geven en worden er diverse 

ambtelijke werkgroepen gevormd met diverse specialisten om alle taakgebieden te kunnen 

belichten. De raad wordt gevraagd zich over de sportcapaciteit uit te spreken wetende dat de visie 

op de beste inzet van het totaal van alle NPG middelen nog volop in ontwikkeling is in 

samenwerking met de raadswerkgroep.   

Met dit proces in de overweging is er ook een scenario denkbaar waarbij er in eerste instantie deels 

een beroep gedaan wordt op de NPG-gelden. Op een later moment kan de rest van het voorliggend 

voorstel dan in de totaaloverweging worden meegenomen en besluitvormend aan het college en de 
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raad worden voorgelegd. Dat scenario brengt wel risico’s met zich mee.  

 

Dit voorstel is in samenspraak met de afdeling beleid, het Team Sport en Bewegen, de gym 

vaksectie en de gebruikers tot stand gekomen. 

 

3. Publiekssamenvatting  

Naar aanleiding van de bevingsproblematiek en de noodzaak om de scholen in de gemeente Midden-

Groningen bevingsbestendig, krimp-proof, duurzaam en toekomstbestendig te maken is het 

realiseren van passende sportvoorzieningen aan het Scholenprogramma toegevoegd. Voor 

Hoogezand en Sappemeer is er op basis van de nadere uitwerking van de projecten in deze kernen, 

een voorstel tot stand gekomen voor de optimalisatie van de gymvoorziening in Hoogezand en 

Sappemeer. 

 

4. Bevoegdheid van de raad 

Het voorstel wordt aan de raad voorgelegd in zijn kaderstellende rol.  

5. Beoogd effect 

Passende, duurzame en toekomstbestendige gymvoorziening in de kernen Hoogezand en Sappemeer 

voor minimaal de komende 40 jaar waarbij het gebruik van de gymzalen vanuit de wijken ook na 

schooltijd wordt bevorderd. Dit zodat een extra bijdrage in gezondheid kan worden gerealiseerd.  

 

6. Historische context 

De gemeente MG  heeft voor de versterkingsopgave van de scholen het Scholenprogramma Midden-

Groningen opgezet. Het Scholenprogramma Midden-Groningen maakt deel uit van het regionale 

Scholenprogramma. Later is het programma Gevolgen Gaswinning opgezet waarin de projecten 

anders dan scholen worden uitgevoerd. Het Scholenprogramma valt onder het programma Gevolgen 

Gaswinning. De beide programma’s zijn bemenst met collega’s uit de ambtelijke organisatie, ZZP-

ers en ingehuurd personeel. De programma’s functioneren naast de organisatielijn waarbij kennis 

en expertise continu worden uitgewisseld.  

 

De uitvoering van alle projecten binnen het scholenprogramma moet gereed zijn vóór 1 juli 2021 

waarbij een aantal projecten in tijd aan elkaar verbonden zijn.  

 

Na de herindeling van de gemeente op 01-01-2018 wordt er gemeente breed gewerkt aan de 

harmonisatie van de verschillende beleidsterreinen, zo ook voor sport,- en gymhuisvesting.  

De gemeentelijke lijn heeft voor dit onderdeel nog geen concrete actie ondernomen. Daar waar 

een integrale oplossing in lijn met het scholenprogramma zeer wenselijk is, helemaal in het huidige 

tijdspad, heeft dit geresulteerd in een aanvullende opdracht voor het scholenprogramma. Daarvan 

is dit voorstel het resultaat.   

 

7. Argumenten 

7.1  Geheimhouding artikel 25 lid 2 Gemeentewet op bijlage 1. Op basis van artikel 10 Wob, 

lid 2 aanhef en onder b: 

Volgens artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b van de Wob blijft het verstrekken van informatie 

achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de economische en financiële 

belangen van de gemeente. Door het openbaar maken van bijlage A wordt de 
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onderhandelingspositie van de gemeente dusdanig verzwakt dat haar financiële belangen in 

aanmerkelijke mate worden geschaad.  

 

7.2 Algemeen: 

Als eerste stap zijn op basis van de leerlingenaantallen de benodigde “klokuren” per school/zaal in 

beeld gebracht. Dit is vervolgens gecombineerd met de beschikbare capaciteit.  

 

Het overzicht van de benodigde klokuren per school/kindcentrum is opgenomen in bijlage B. 

 

Er zijn 3 scenario’s uitgewerkt namelijk; 

A. Scenario “minimaal” 

B. Scenario “optimaal” 

C. Scenario “getrapt” 

Beknopt hieronder de toelichting op de uitgewerkte scenario’s. Zie bijlage 1 voor uitgebreidere 

onderbouwing en toelichting van A en B.  

 

Scenario “getrapt” is een variant waarbij één onderdeel van het scenario “optimaal” vanwege de 

tijdsdruk en de samenhang met het Scholenprogramma naar voren wordt gehaald. In afwachting 

van het totaalvoorstel aan de raad voor het besteden van de NPG-gelden kan, in een latere fase, 

los van het scholenprogramma, een keuze gemaakt worden welke acties er gedaan worden voor de 

overige gymzalen.  

 

A.  Scenario “minimaal”: 

Het handhaven van de gymzalen conform de lijn van het vastgestelde programmaplan. Als 

vervolgens het benodigde aantal les-/klokuren wordt vergeleken met de beschikbare zalen conform 

het programmaplan, dan is de conclusie, dat de capaciteit zoals beschreven in het programmaplan 

net toereikend is. 

Het scenario “minimaal” houdt in dat een aantal bestaande gymzalen behouden blijven en krijgen 

op termijn een levensduurverlengende impuls (renovatie en verduurzaming).  

 

B.  Scenario “optimaal”: 

Op basis van dezelfde benodigde capaciteit is ook het scenario “optimaal” uitgewerkt. In dit 

scenario worden de oude bestaande sporthallen aan de Troelstralaan, Thorbeckelaan, 

Astronautenlaan, Multatullistraat, Zonneweg en Mars vervangen door nieuwbouw bij het  

KC Woldwijck 2 en een nieuwe zaal aan de Mars. Dit aanvullend op de zalen die vanuit het 

scholenprogramma gerealiseerd worden bij het KC Woldwijk 2 en Hoogezand-West. 

 

C.  Scenario “getrapt”: 

Het KC Woldwijck 2 wordt voorzien van twee nieuwbouwzalen zoals omschreven in scenario 

“optimaal”. De verdere uitwerking van scenario “optimaal” of scenario “minimaal” zal 

plaatsvinden na besluitvorming van de raad over de totale integrale besteding van de NPG-gelden.      

 

7.2.1 Toekomstbestendige en duurzame sport- en gymvoorziening. 

Door te investeren in het scenario “optimaal” wordt voor de nieuw te bouwen zalen de zaal van 

“morgen” gebouwd. Formaat, flexibiliteit, binnenklimaat, duurzaamheid en kwaliteit vanuit het 

gebouw worden integraal in het gebouw opgenomen. Zo kan de zaal maximaal benut worden.  
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7.2.2 Koppeling van de nieuwe kindcentra en buiten,- naschoolseactiviteiten vanuit de 

omliggende wijken. 

Door de gymzalen te koppelen aan de nieuwe kindcentra levert het scenario “optimaal” voor de 

toekomst meer mogelijkheden tot integratie van onderwijs en preventie in het sociaal domein en 

op het gebied van gezondheid.   

 

7.2.3 Terugdringen leerlingenstromen door wijken. 

Scenario “optimaal” voorkomt voor een groot deel dat de leerlingen zich door de wijk moeten 

verplaatsen om bij de gymzaal te komen. Sportonderwijs wordt aangeboden op locaties in of zeer 

nabij de kindcentra en scholen. 

Bij scenario “minimaal” moet een deel van de leerlingen van KC Woldwijck 2 door de wijk lopen om 

gymonderwijs te krijgen op een locatie buiten het nieuwe kindcentrum. 

Een gedeelte van de leerlingen van KC Woldwijck 1 moet op dit moment de Abraham Kuypersingel 

oversteken om bij de gymzaal aan de Thorbeckelaan te kunnen komen.  

 

7.2.4 Meer capaciteit om leerling fluctuaties op te vangen. 

Het scenario “optimaal” is “robuuster” omdat in het scenario “minimaal” een aantal zalen tot de 

volle capaciteit worden benut en er fysiek geen mogelijkheden meer zijn om wisseling in 

leerlingenaantallen op te vangen. 

 

7.2.5 Koppeling gymzalen en omgeving. 

Door de gymzalen mee te nemen in de ontwikkeling van de kindcentra kunnen de schoolpleinen en 

omgeving ingericht worden voor buitengym. Op deze manier kan er bij een mogelijke toekomstige 

wijziging in het aantal klokuren de omgeving worden betrokken bij het bewegingsonderwijs.  

 

7.2.6 Verduurzamen gemeentelijke vastgoedportefeuille. 
Door het vervangen van de bestaande gymzalen wordt de gemeentelijke vastgoedportefeuille 
verduurzaamd, zowel op gebouw- als gebruikersniveau. 
 

8. Kanttekeningen en risico’s 

8.1 Tijdige koppeling met de lopende projecten. 

Op dit moment loopt de planvorming van de nieuwbouw van het KC Woldwijck 2 en KC Hoogezand-

West. Hierdoor is het huidige moment ideaal om de ontwikkeling van de gymzalen mee te nemen. 

De nieuwe gymzalen kunnen qua input op elkaar worden afgestemd (inrichting, vormgeving, enz) 

waardoor er een inkoopvoordeel wordt behaald.  

Voor het KC Woldwijck 2 geldt dat de tweede zaal opgenomen kan worden in het traject van 

nieuwbouw.  

Als deze gymzalen later of in een separaat traject ontwikkeld worden en gekoppeld moeten worden 

aan het nieuwe kindcentrum zal dit extra kosten met zich mee brengen. Te denken valt aan 

aanbestedingen voor adviseurs die opnieuw gecontracteerd moeten worden, vergunningen moeten 

apart worden aangevraagd, extra kosten voor het aansluiten op de nieuwbouw van KC Woldwijck 2.  

 

8.2 Investering in de korte termijn. 

Door te investeren in het scenario “minimaal” worden de diverse bestaande gymzalen voorzien van 

een levensduur verlengende impuls, dit heeft echter zijn beperkingen in technische en financiële 

haalbaarheid. Zo kunnen bijvoorbeeld de afmetingen van de gymzalen niet vergroot worden zonder 
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rigoureus de contouren van het gebouw te veranderen wat de nodige financiële consequenties 

heeft. Ook de klimaatbeheer van de zalen zal zijn beperkingen hebben omdat de meeste bestaande  

gymzalen geen luchtbehandelingsinstallaties hebben.  

 

8.3  Verhogen investering 

Voor de beide scenario’s geldt dat er een financiële investering moet worden gedaan wat 

kapitaalslasten met zich meebrengt.  

Daar waar voor scenario “minimaal” voor de levensduur verlengende investering afgeschreven 

wordt over 20 jaar is er voor nieuwbouw, scenario “optimaal” sprake van een afschrijvingstermijn 

van 40 jaar. Hierdoor kan er met eenzelfde, als niet lagere kapitaalslast een hogere kwaliteit 

worden behaald. 

 

8.4 Het beheer en eigendom van de gymzaal aan de Mars onderbrengen bij de gemeente Midden-

Groningen. 

De nieuw te realiseren gymzaal aan de Mars toevoegen aan het gebouwenareaal van de gemeente 

Midden-Groningen en opnemen in de reguliere onderhoudscyclus zoals de desbetreffende vak 

afdeling deze heeft ingericht.  

 

Parallel aan het scholenprogramma wordt een ambtelijk voorstel uitgewerkt waarin, gelet op het 

gestelde in de Wet Primair Onderwijs, de gemeentelijke visie in het kompas en gezamenlijk met de 

directe belanghebbenden een eigendomsconstructie is uitgewerkt voor de te ontwikkelen KC’s in 

het Scholenprogramma.  

 

8.5 Subsidies gebruiken om een kwaliteitsimpuls aan het project te geven: 

Naast de NPG-gelden zal er na goedkeuring door de gemeenteraad onderzoek gedaan worden of 

deze projecten in het scholenprogramma in aanmerking komen voor subsidies om de kwaliteit van 

de te realiseren projecten te verhogen. Hiervoor is een marktpartij aangetrokken die het 

Scholenprogramma in de breedte ondersteunt bij deze zoektocht. Er wordt onder andere gekeken 

naar subsidies voor leefbaarheid, duurzaamheid en energiezuinigheid.  

Daar waar er subsidies beschikbaar komen die onder de bevoegdheid van de gemeenteraad vallen, 

wordt hierover in een separaat schrijven geadviseerd. 

 

8.6 BTW compensatie als voordeel op de investering:  

In de investeringsberekening is het BTW-voordeel opgenomen en verwerkt in de investering en in de 

kapitaalslasten. Zie hiervoor bijlage A.  

 

8.7 Vergunningen: 

De nieuwbouw wordt geïmplementeerd in de vergunningen voor de nieuwbouwtrajecten van de 

kindcentra, daar waar dit nog niet het geval is.  

Voor de gymzaal aan de Mars zal een separaat ontwikkel- en vergunningstraject gestart worden. Bij 

alle drie de scenario’s zal dit het geval zijn.  

 

8.8 Integrale aanpak openbare ruimte maakt deel uit van het project: 

De implementatie van de gymzalen wordt als geheel opgenomen in de projecten waar de inpassing 

in de openbare ruimte deel van uitmaakt. Voor de Mars geldt ook dat de aanpassingen aan de 

openbare ruimte deel uitmaken van het traject. 
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8.9 Aanvraag NPG middelen: 

Het bestuur van de NPG kan (aanvullende) vragen stellen bij de besteding van middelen of de 

onderbouwing daarvan. Dit kan vertragend werken op het beschikbaar komen van middelen.  

 

8.10 Verenigingen: 

Het voorstel “scenario optimaal” leidt niet tot minder ruimte dan eerder in het programmaplan is 

aangegeven maar juist tot meer ruimte die meer geschikt is voor verenigingsgebruik. Dit neemt 

niet weg, dat er nog wel weerstand kan ontstaan omdat er veranderingen in locaties en in 

gebouwen optreden. Er is daarom altijd goed overleg met de gebruikers nodig en dat vindt daarom 

ook plaats.  

 

8.11 Scenario “getrapt”:  

Bij de keuze voor het scenario “getrapt” wordt er minimaal voorgesorteerd op de besteding van de 

NPG-gelden waarbij er wel gebruik gemaakt wordt van het voordeel van implementatie in het KC 

Woldwijck 2 in het huidige tijdsbestek.  

 

8.12 Gefaseerde uitvoering: 

Daar waar er een gefaseerde uitvoering gaat plaatsvinden door te kiezen voor scenario “getrapt” 

zal het synergievoordeel mogelijk lager uitvallen. In afwachting van het totaal voorstel aan de raad 

voor de besteding van de NPG-middelen bestaat er de mogelijkheid dat er onderdelen van scenario 

“minimaal” worden uitgevoerd. Een groot deel van deze werkzaamheden kunnen bijvoorbeeld niet 

gecombineerd met de werkzaamheden in het Scholenprogramma, daar waar deze renovatie en 

levensduur verlengend zijn in plaats van de nieuwbouw in het scholenprogramma. 

Daar waar in het totaal voorstel aan de raad de middelen van het NPG verdeeld gaan worden kan 

het zo zijn dat een deel van de kapitaalslasten terug gaan komen en minder gunstig uitvallen dan 

bij scenario “optimaal”. 

 

8.13 Ambtelijke inzet: 

Het scenario “getrapt” leidt tot meer ambtelijke inzet. De openstaande punten van scenario 

“optimaal” en scenario “minimaal” worden in het traject voor het totaal voorstel voor de besteding 

van de NPG-middelen opgenomen. Tijdens dit traject worden keuzes gemaakt die daarna, òf in het 

scholenprogramma, of in de ambtelijke organisatie tot uitvoering worden gebracht.  

De kans is groter dat er planningsvraagstukken ontstaan en moeten er bijvoorbeeld extra 

werkzaamheden worden aanbesteed. Het zal in dit scenario moeilijker zijn snelheid te houden en 

de totale opgave tijdig klaar te hebben.  

 

De financiële effecten voor scenario “getrapt” zijn verwerkt in bijlage A. Dit betreft dus in 

tegenstelling tot de andere twee scenario’s, alleen nieuwbouw van de zalen bij KC Woldwijck 2. In 

het voorstel aan de raad waarin de totaal overweging voor de besteding van de NPG-gelden wordt 

behandeld, zullen de financiële effecten van de gefaseerde werkzaamheden inzichtelijk worden 

gemaakt.    

 

9. Financiële paragraaf 

Sport en gymzalen zijn geen onderdeel van het scholenprogramma behalve voor de plaatsen waar 

deze onlosmakelijk (fysiek) onderdeel uitmaken van het kindcentrum. De financiering van de 
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gymzalen is daarom maar voor een deel opgenomen in het scholenprogramma. Dit betreft de 

nieuwbouw van één zaal in KC Woldwijck 2 en één zaal KC Hoogezand West. 

 

Voor de uitgewerkte scenario’s zijn de financiën inzichtelijk gemaakt en naast de uitgangspunten 

van het programmaplan geplaatst. Voor scenario “minimaal”, scenario “optimaal” en scenario 

“getrapt” zijn de financiële scenario’s uitgewerkt, zie hiervoor bijlage A. 

Uitgangspunt bij deze scenario’s is dat de kosten voor scenario “optimaal” en scenario “getrapt” 

voor een deel worden gedragen door het NPG.  

 

De geheimhouding is bekrachtigd tijdens de raadsvergadering van 11 juli 2019. 

 

10. Communicatie 

Alle betrokkenen, zowel direct als indirect (gebruikers, verenigingen, omwonenden en andere), 

worden op de hoogte gehouden door nieuwsbrieven, bewonersbijeenkomsten, persberichten, social 

media en de uitgebreide website van de gemeente Midden-Groningen (www.midden-

groningen.nl/scholenprogramma). Daarnaast zullen direct betrokkenen na besluitvorming specifiek 

worden benaderd via de email en georganiseerde overleggen. 

  

Na positieve besluitvorming van de gemeenteraad wordt er een nieuwsbrief en een persbericht 

uitgebracht. 

 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

Tijdens de ontwikkeltrajecten van de projecten waar de gymvoorziening betrekking op heeft, is er 

rekening gehouden met de integratie van de sportvoorziening. Tijdens dit traject is er regelmatig 

afstemming geweest met de scholen, het Team Sport en Bewegen, en de gemeente.  

 

Na de goedkeuring van de gemeenteraad worden de plannen concreter uitgewerkt en technisch 

ingevuld met de scholen, verenigingen, het Team Sport en Bewegen en de gemeente. 

 

Streven is om de gymvoorzieningen te integreren in de planvorming en uitvoering van de projecten 

in het Scholenprogramma en hiermee de realisatie gereed te hebben in hetzelfde tijdspad. Dit 

heeft efficiencyvoordelen bij de uitvoering wat het gehele scholenprogramma ten goede komt. De 

gymzaal aan de Mars zal gerealiseerd worden na 1 juli 2021 omdat dan de locatie beschikbaar komt 

voor herontwikkeling.  

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 

 

Bijlage: 

1 bijlage 1: Notitie capaciteit gymzalen Hoogezand en Sappemeer 

2 GEHEIM bijlage A: Financiën capaciteit gymzalen Hoogezand en Sappemeer 

3 bijlage B: Overzichtskaart gymzalen Hoogezand en Sappemeer  

http://www.midden-groningen.nl/scholenprogramma
http://www.midden-groningen.nl/scholenprogramma

