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PROGRAMMA EN OVERZICHT HUISVESTING ONDERWIJS 2019 

    A. PROGRAMMA ONDERWIJS 2019 

Stichting OPOS 

School Voorziening Geraamde kosten 
incl. BTW 

Toelichting 

OBS De Kinderboom Tijdelijke uitbreiding 
met noodlokalen 

€ 35.000,- De kosten  worden gedekt uit  het budget onderwijshuisvesting die bedoeld was voor onvoorzien. 

Van dit budget voor onvoorzien resteert dan nog € 16.000.  
 

 

B. OVERZICHT HUISVESTING ONDERWIJS 2019 

Vereniging Jenaplanonderwijs Noord 

School Voorziening Geraamde kosten 

incl. BTW 

Toelichting 

Jenaplanschool ’t 

Vlot 

Permanente 

uitbreiding met twee 

groepen 

- Besluit Jenaplanschool ’t Vlot: 

Er bestaat op grond van de ‘Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Midden-

Groningen 2018’ geen recht op permanente uitbreiding.  

Motivatie: 
Aan Jenaplanschool ’t Vlot in Hoogezand is recent tijdelijke uitbreiding toegewezen i.v.m. een 
snelle groei van het aantal leerlingen.  

- Per 1 oktober 2017 is t’ Vlot uitgebreid met 95 m2 (d.m.v. medegebruik van de    

   naastgelegen baptistenkerk); 

- Per 1 juni 2018 is ’t Vlot uitgebreid met 54 m2 door aanpassing in Kindcentrum  

   Woldwijck (d.m.v. toewijzing van het technieklokaal en een spreekkamer). 
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Het bestuur van Jenaplan Noord zou graag de tijdelijke uitbreiding omzetten naar permanente 

uitbreiding van de huisvesting.  

Op grond van de Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Midden-Groningen 

2018 hebben scholen recht op permanente uitbreiding, als uit de prognoses blijkt dat er een 

noodzaak tot uitbreiding bestaat voor minimaal 15 jaar. Uit de DU0 prognoses blijkt dat er een 

sterk dalend leerlingenaantal te verwachten is voor de komende 15 jaar. 

Jenaplanschool t’ Vlot groeit op dit moment redelijk fors (en tegen de trend van de prognoses in). 

Volgens het bestuur van Vereniging Jenaplan onderwijs Noord geven de prognoses van het DUO 

geen goed beeld van de werkelijke situatie. Uit gevoerde gesprekken met het schoolbestuur is 

echter niet gebleken dat deze cijfers prognoses onjuist zijn. Ook het huidige leerlingaantal van 

129 (d.d. 11 september 2018) ligt reeds fors lager dan het leerlingenaantal van voor de 

zomervakantie (141 leerlingen op 15 juli 2018). Er is dus een dalende trend te zien, conform de 

prognoses van het DUO. Aangezien de noodzaak voor uitbreiding voor de komende 15 jaar niet 

aangetoond kan worden, bestaat er op grond van de Verordening huisvesting onderwijs 

gemeente Midden-Groningen 2018 geen recht op permanente uitbreiding. Er heeft op 6 

september 2018 een gesprek plaatsgevonden met de heer T. Verbeek, bestuurder van Stichting 

Jenaplanonderwijs Noord, waarin deze uitkomst is besproken. 

 

VCO-MOG 

School Voorziening Geraamde kosten 
incl. BTW 

Toelichting 

CBS De Zonnewijzer Eerste inrichting  - Besluit CBS De Wegwijzer in Siddeburen: 

Er bestaat op grond van ‘de Verordening voorziening huisvesting onderwijs gemeente Midden-
Groningen 2018’ geen recht op een vergoeding van eerste inrichting en meubilair.  

Motivatie: 
Aanvraag eerste inrichting en meubilair voor een zesde groep ten behoeve van de CBS De 
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Wegwijzer in Siddeburen; op grond van ‘de Verordening voorziening huisvesting onderwijs 

gemeente Midden-Groningen 2018’ bestaat er geen recht op een vergoeding van eerste inrichting 

en meubilair, omdat er geen uitbreiding van het schoolgebouw heeft plaatsgevonden. Alleen 

vanuit de noodzaak van uitbreiding ontstaat vervolgens het recht op vergoeding van eerste 

inrichting en meubilair. Er heeft op 6 september 2018 een gesprek plaatsgevonden met de heer J. 

de Boer, bestuurder van VCO-MG, waarin deze uitkomst is besproken. De heer De Boer heeft, 

namens het schoolbestuur, tijdens dit gesprek aangegeven nog een toelichting op de aanvraag te 

willen indienen. Deze toelichting is op 13 september 2018 per mail ontvangen. Uit de toelichting 

is geen reden gebleken om van het voorgenomen besluit tot afwijzing af te zien.  Middels een 

brief met verzenddatum 30 oktober 2018 is deze zienswijze van de gemeente aan het 

schoolbestuur kenbaar gemaakt.   

 
Weigeringsgronden: 
Een voorziening in de huisvesting wordt geweigerd, als er sprake is van een omstandigheid zoals aangegeven in artikel 100 lid 1 WPO\ artikel 76 WVO. 

a. De aangevraagde voorziening is geen voorziening op grond van artikel 92 WPO / artikel 76 WVO]; 

b. De gevraagde voorziening is niet noodzakelijk, omdat bijvoorbeeld de school beschikt over voldoende m2; 

c. De gevraagde voorziening is niet noodzakelijk qua ontwikkeling in de verwachte leerlingaantallen (prognoses]; 

d. De gevraagde voorziening op andere wijze in de behoefte aan huisvesting kan worden voorzien; 

e. De gevraagde voorziening is niet noodzakelijk.  

  C. LOPENDE HUISVESTINGSVOORZIENINGEN ONDERWIJS 2019    

 

Vereniging Jenaplanonderwijs Noord 

Jenaplanschool ’t 

Vlot 

Huur Baptistenkerk € 5000,- Conform de verordening huisvesting onderwijs vergoeding voor deze kosten.  
De school maakt aanspraak op medegebruik van de Baptistenkerk.  
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Dr. Aletta Jacobs College 

Dr. Aletta Jacobs 

College 

Huur sportterrein € 9.500,- Conform de verordening huisvesting onderwijs vergoeding voor deze kosten.  
Een school voor Voortgezet Onderwijs komt in aanmerking voor de huur van een sportterrein voor 
maximaal 8 weken per jaar. 

 

CSG Rehoboth  

School Voorziening Geraamde kosten 

incl. BTW 

Toelichting 

CSG Rehoboth Huurvergoeding 

sportvelden 

€ 2542,- Conform de verordening huisvesting onderwijs vergoeding voor deze kosten. Een school voor 

Voortgezet Onderwijs komt maximaal 8 weken per jaar in aanmerking voor de huur van een 

sportterrein. 

 

 
 

Stichting Ultiem en St. Primenius 

School Voorziening Geraamde kosten 

incl. BTW 

Toelichting 
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OBS Theo 

Thijssenschool 

dislocatie De 

Vosholen 

en St. 

Antoniusschool 

De huurkosten van de 

noodlokalen van de 

Theo 

Thijssenschool(contin

ueren huur 

bestaande dislocatie 

in De Vosholen) en 2 

noodlokalen St. 

Antoniusschool. 

De extra huurkosten 
in 2019 ramen we op  
€ 142.500,- 

De extra kosten voor de verlenging van de huur van de noodlokalen bij de Th. Thijssenschool en 

de St. Antoniusschool komen voort uit de vertraging van de nieuwbouw bij Kindcentrum 

Vosholen. We gaan ervan uit dat we de kosten voor tijdelijke huisvesting bij de NAM kunnen 

verhalen. In de begroting 2019  zijn de uitgaven en de verwachte bijdrage van de NAM voor deze 

verlenging van de huur beiden geraamd. 

 

OBS Theo 

Thijssenschool  

Verwijderen 

noodlokalen bij de 

Theo Thijssenschool 

€ 50.000,-  eenmalig Voor de sloop en afvoer van de noodlokalen is € 50.000,-  middels besluit 16.496 van de 

voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer het budget overgeheveld en zit in de 

reserve ‘Financiële ruimte 2015’. Deze middelen zijn nog niet ingezet en nog beschikbaar 

in 2019.  
 

 

 

 


