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Raadsbrief over de overdracht van het scholenprogramma

Geachte leden van de raad,
Juli 2019 is bekend geworden dat het CVW eind 2019 ophoudt te bestaan. Daarmee komt een einde
aan de rolverdeling zoals die in de samenwerkingsovereenkomst met de NAM en de schoolbesturen
in de gemeente Midden-Groningen is overeengekomen. In deze overeenkomst zijn afspraken
gemaakt over de te versterken scholen en wie daarbij welke rol heeft. Met deze raadsbrief willen
wij u informeren over de ontstane situatie in het scholenprogramma, welke oplossingsrichting het
college voor ogen heeft en wanneer we verwachten dat de raad stukken ter bespreking en
besluitvorming kan verwachten.
Ontstane situatie
Naar aanleiding van de gevolgen van de gaswinning zijn alle schoolgebouwen in 2015 gecontroleerd.
Uit inspecties van de schoolgebouwen in 2015 bleek dat voor vele scholen bouwkundige
maatregelen nodig zijn om aardbevingsbestendig te worden. Hiervoor is er na jaren van
voorbereiding samen met de NAM en de schoolbesturen in de gemeente Midden-Groningen een
samenwerkingsovereenkomst (SOK) aangegaan. De opgave om de (onder andere qua
veiligheidscontouren noodzakelijke) scholen in de gemeente Midden-Groningen bevingsbestendig
uit te voeren staat in dit document beschreven. Hierin is onder andere omschreven hoe de
schoolgebouwen bevingsbestendig worden gemaakt, welke vergoeding vanuit de NAM ter
beschikking wordt gesteld, het tijdspad en de rolverdeling in de versterkingsopgave. In de SOK is
overeengekomen dat het CVW daarbij een uitvoerende rol heeft. Juli 2019 is bekend geworden dat
het CVW eind 2019 ophoudt te bestaan. Daarmee komt een einde aan de rolverdeling zoals die in
de SOK is overeengekomen. Op zeer korte termijn zullen afspraken gemaakt moeten worden op
welke manier de versterkingsopgave doorgang blijft vinden en welke partij daarin welke rol gaat
spelen. Dat betekent dat de gemeente op korte termijn een besluit moet nemen over de
rolverdeling in de versterkingsopgave.
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Oplossingsrichting
Wat betreft de nieuwe positionering van de uitvoering van het scholenprogramma zijn twee
scenario’s te mogelijk. In het eerste scenario komt de uitvoering van de versterkingsopgave te
liggen bij de gemeentelijke organisatie. In het tweede scenario komt de uitvoering van de
versterkingsopgave in handen van de nog te vormen uitvoeringsorganisatie. De NCG werkt nu nog
aan het inrichten van die nieuwe uitvoeringsorganisatie, die de organisatie van de
versterkingsopgave vanaf 1 januari 2020 voort zal zetten.
De scenario’s kennen hun eigen voor- en nadelen. Omwille van de veiligheid van de
gebruikers van de onderwijshuisvesting gaat de voorkeur uit naar uitvoering onder leiding van de
gemeente omdat we verwachten dat we zelf het beste de continuïteit van de uitvoering kunnen
garanderen.
Het als gemeente vervullen van de rol als uitvoeringsorganisatie kent de nodige risico’s.
Maar de verwachting is dat met aanvullende beheersmaatregelen binnen het al bestaande
scholenprogramma van de gemeente Midden-Groningen, de realisatie van aardbevings- en
toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Midden-Groningen binnen de overeengekomen tijd,
geld en kwaliteit van het programmaplan kan plaatsvinden. Hiermee wordt in onze ogen het beste
de veiligheid van de gebruikers van de onderwijshuisvesting gewaarborgd.
Vervolg besluitvorming
Met de NAM vinden nu gesprekken plaats over een concept-overeenkomst waarin de overname van
de uitvoering van het scholenprogramma en de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt, wordt
vastgelegd. Deze concept-overeenkomst zal inhoudelijk en juridisch worden getoetst en na
bespreking in het college aan de raad worden voorgelegd. De raad ontvangt naast deze conceptovereenkomst ook een gemeentelijk uitvoeringsplan op basis van deze concept-overeenkomst.
Hierin wordt beschreven welke aanvullende beheersmaatregelen de gemeente nog moet nemen om
de uitvoering van het scholenprogramma succesvol te kunnen afronden. De verwachting is dat
beide stukken 3 december 2019 in de commissie besproken kunnen worden en 19 december 2019
ter besluitvorming voorliggen.
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