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Geachte leden van de raad, 
   

Bij deze ontvangt u het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2019 (P&O). 

Huisvestingsvoorzieningen voor primair, speciaal en voorgezet onderwijs maken deel uit van de 

wettelijke verantwoordelijkheid die de gemeente in het kader van lokaal onderwijs heeft.  

 

Schoolbesturen kunnen jaarlijks een aanvraag indienen om voorzieningen in het kader van de 

onderwijshuisvesting te realiseren. Het college beoordeelt jaarlijks de ontvangen aanvragen en 

stelt voor 1 januari van het betreffende realisatiejaar vast welke voorzieningen toegekend 

worden.  

 

We hebben voor het programmajaar 2019 drie aanvragen ontvangen, waarvan twee niet voldoen 

aan de criteria zoals opgenomen in de gemeentelijke huisvestingsverordening. Deze komen 

derhalve niet voor toekenning in aanmerking: 

 CBS De Zonnewijzer: aanvraag eerste inrichting en meubilair voor een zesde groep; 

 Jenaplanschool ’t Vlot: aanvraag omzetten tijdelijke uitbreiding huisvesting met 149 m2 

naar permanente uitbreiding. 

 

De volgende aanvraag voldoet wel aan de criteria als genoemd in de huisvestingsverordening en 

dient te worden toegekend: 

 OBS De Kinderboom: uitbreiding van 2 lokalen inclusief hal, sanitair ruimte en garderobe 

(totaal circa 180/200 m2) bij de huidige locatie van OBS De Kinderboom. 

 

In de bijlage Programma en Overzicht zijn de afwijzings- en toekenningsgronden opgenomen. 

Daarnaast zijn er een aantal lopende huisvestingsvoorzieningen uit voorgaande jaren, die zijn 

opgenomen in het Programma. Een overzicht van deze kosten vindt u in de bijlage onder C. 
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Het besluit van het college wordt als beschikking toegezonden aan de schoolbesturen die een 

aanvraag hebben ingediend en als kennisgeving aan de overige schoolbesturen. 

 

Het P&O 2019 is toegevoegd als bijlage bij deze brief. 

 

  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd.  

  

  

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

  

  

  


