
 

Technische vragen 
 

 

Datum: 15-03-2021 

 

Onderwerp: Vragen dekking transitiekosten scholenprogramma 

Graag zien wij de volgende vragen beantwoord: 

raadsvoorstel 04. Dekking transitiekosten scholenprogramma. 

 
Onze samenleving en alles wat daarin speelt is in toenemende mate afhankelijk van goed opgeleide 
mensen die kritisch en verantwoordelijk met kennis, informatie en verworven vaardigheden weten om te 
gaan. We hebben heel veel goed opgeleide en weldenkende mensen nodig. Op alle gebied en op elk 
niveau. Van stukadoor tot ingenieur, van ziekenverzorger tot wetenschapper. Dus goed onderwijs is 
zeer belangrijk voor de toekomst en kansen van de volgende generatie. 
 
Democratie is gebouwd op mensen die actief aan de samenleving en de politieke besluitvorming willen 
en kunnen deelnemen. Goed onderwijs speelt daarin een cruciale rol.  
Echte democraten worden niet geboren, maar gemaakt. Kennis, cultuur en een kritische houding 
kunnen worden aangeleerd. Gelukkig maar. 
Een partij als D66 die staat voor democratie en gelijke kansen, kan dus niet om onderwijs heen. 
 
De fractie D66 is dan ook ingenomen met dit voorstel dat de kans vermindert dat onderwijsmiddelen, 
zoals  Londo gelden (lesgeven zelf), moeten worden aangewend voor kosten die een bijeffect zijn van 
het scholenprogramma. 
 
Wij stemming ook in met dat, omwille van het voorkomen van een onoverzichtelijk geheel en het risico 
op doorbetalingsverplichtingen, alle scholen binnen het scholenprogramma, op een gelijke manier 
worden behandeld: volgens de bijlage ieder schoolbestuur voor elk project € 30.000,=. 
 
In de samenwerkingsovereenkomst (SOK) ‘Scholenprogramma’ zijn de verantwoordelijkheden verdeeld 
en zijn afspraken gemaakt over de kostenverdeling. Zie voorstel: 

o 10. Kanttekeningen en risico’s 8.1 vermeldt: Schoolbesturen kunnen individueel, per project het 
gesprek met de gemeente aangaan over onvoorziene kosten die volgen uit het 
Scholenprogramma. 

o In 10 8.2 wordt gesteld dat de kans gering is dat scholen worden geconfronteerd met 
onverwachte kosten. U bent ook met schoolbesturen, waarvan de scholen die niet in het 
bevingsgebied vallen, overeengekomen dat zij instemmen met dit voorstel en dat daardoor de 
kans op precedentwerking beperkt is. 

 
➢ Kunnen naast dit voorstel, nog in het kader van dit voorstel, schoolbesturen van 

‘bevingsscholen’ nog aanvullende claims opvoeren? 
Schoolbesturen zijn zich bewust van de kostenverdeling ten gevolge van 
huisvestingsontwikkelingen in het scholenprogramma. Binnen de kaders van de gemaakte 
afspraken over de kostenverdelingen wordt per project de uiteindelijke afspraak gemaakt over 
de eigenbijdrage die schoolbesturen hieraan leveren. Deze eigen bijdrage is mede afhankelijk 
van de specifieke (kostenverhogende) wensen van de school. Op dit moment is er geen reden 
om aan te nemen, dat de schoolbesturen worden geconfronteerd met kosten die geen 
onderdeel uitmaken van hun reguliere bekostiging. 

 
➢ Kunnen ook de andere schoolbesturen nog claims indienen? 

Met het huidige voorstel hebben alle schoolbesturen die actief zijn binnen de gemeente 
Midden-Groningen ingestemd.  

 
 



 

 
Financiële transacties 
In de bestemmingsreserve (BBV: met een financieringsfunctie) Scholenprogramma is volgens de 
begroting 2021 blz. 198  ruim drie miljoen euro gestort voor (inhaal) afschrijvingslasten(?) i.v.m. nog niet 
volledige afschrijving afgebroken schoolgebouwen, naast een ‘bijschrijving van het Rijk’ van bijna € 0,9 
miljoen (blz. 196) .  
Volgens voorliggend voorstel valt de dekking voor de post “verhuiskosten”, door ‘optimalisaties’ mee. 
De ontstane financiële ruimte wordt nu gealloceerd volgens punt 2 van dit voorstel aan de onvoorziene 
kosten. De totale kosten bedragen € 660.00,=.  
Een deel van € 240.000.= wordt nu onttrokken aan deze reserve ten laste van de exploitatie. Voor 8 
projecten kunnen voor elk maximaal  € 30.000,= uitgaven worden gedaan via kas, bank ten laste van 
programma Sociaal en product Onderwijs. 
Het resterende bedrag € 420.000,= wordt binnen de reserve omgeboekt van “verhuiskosten” naar de 
“Kind centra”.  
 

➢ Is onze interpretatie zoals net genoemd juist? 
Nee, in de reserve Scholenprogramma zitten de middelen die de gemeente van het Rijk 
ontvangt conform het convenant ‘Aardbevings- en toekomstbestendige scholenbouw’. De 
bijdragen van derden in dit voorstel zijn de vergoedingen die conform de SOK van de NAM 
worden ontvangen. Deze middelen zijn conform BBV-voorschriften als vooruitontvangen 
middelen op de balans gezet en worden in het jaar dat de kosten gemaakt worden ingezet als 
dekking. 

 
Binnen onze fractie ontstond onduidelijkheid over de toegevoegde waarde van de mededeling 
“Begrotingswijziging investeringen (balansmutaties). 
 

➢ Aan welke investeringen moeten we denken?  
In de financiële paragraaf wordt als voorbeeld de pleininrichting genoemd. Hogere 
afwerkingseisen van bijvoorbeeld een keuken, podium of ICT voorzieningen kunnen hier ook 
onder vallen (deze opsomming is niet uitputtend bedoeld).  

➢ Worden deze geactiveerd om vervolgens te kunnen afschrijven?  
Volgens de BBV dienen goederen geactiveerd te worden zodra die langer dan 1 jaar meegaan 
en meer dan een bepaald grensbedrag kosten. Dat grensbedrag staat in de financiële 
verordening en is bij Midden-Groningen vastgesteld op € 10.000. Bij de projecten waar de 
gemeente bouwheer is, is het daarom verplicht dit te activeren.  
Door bij die investering hetzelfde bedrag als baat op te nemen, wordt de netto-investeringslast 
feitelijk nihil. Daardoor hoeft er niet op afgeschreven te worden. De toegevoegde waarde is dat 
inzichtelijk wordt gemaakt welke bruto investering er toegevoegd wordt aan de kredieten.  
 
Bij de projecten waar de gemeente geen bouwheer is, worden de transitiekosten als bijdrage 
aan de schoolbesturen verantwoord. Bijdragen aan derden mógen volgens de BBV geactiveerd 
worden, maar het is niet verplicht. Omdat de uitgaven volledig gedekt worden vanuit de bijdrage 
van de NAM zou er per saldo 0 worden geactiveerd. Daarom worden de lasten en baten bij die 
projecten niet geactiveerd, maar in de exploitatie verantwoord (de € 240.000). 

 
➢ Door in te stemmen met dit voorstel worden de investeringen toch direct betaald via de 

exploitatierekening?  
Althans zo interpreteren we de boeking “Inkomsten” van de balanswijziging als onttrekking van 
de bestemmingsreserve. In de begrotingswijziging is in de kolom onttrekking/toevoeging aan 
reserve geen bedrag opgenomen. Zie ook de beantwoording van de eerste vraag over de 
financiële transacties. 
Het deel van de transitiekosten dat als bijdrage aan derden in de exploitatie wordt verantwoord 
(de € 240.000), wordt gedekt vanuit de bijdrage van de NAM, budgettair neutraal. 
Het deel van de transitiekosten dat wordt toegevoegd aan de kredieten (de € 300.000) wordt 
gedekt vanuit de bijdrage van de NAM, budgettair neutraal. 

 
➢ Alle bedragen genoemd in dit raadsvoorstel en de bijbehorende bijlagen zijn inclusief 21% 



 

BTW. Wanneer we naar de twee overzichten ‘begrotingswijziging’ kijken, merken we een 
verschil van € 60.000,=. Zijn dit nog 2 projecten, of moeten we anders redeneren? 
Totaal gaat het om 16 projecten en bij een aantal betreft dit kindcentra met meerdere 
schoolbesturen. Bij 8 projecten met elk 1 schoolbestuur worden de transitiekosten als bijdrage 
aan derden verantwoord in de exploitatie voor in totaal € 240.000. Bij 5 projecten waarvoor al 
eerder een investeringskrediet beschikbaar is gesteld wordt voor € 300.000 (10 bijdragen aan 
schoolbesturen) het krediet opgehoogd. Voor 3 projecten geldt dat het krediet nog niet eerder 
beschikbaar is gesteld. Bij de aanvraag van die kredieten zullen de transitiekosten van € 
120.000 (4 bijdragen aan schoolbesturen) te zijner tijd ook budgettair neutraal worden 
meegenomen. 
Totaal betreft het bedrag wat gemoeid is met het voorstel derhalve € 660.000,= 

 

 

 

………….…                  
 
Namens de fractie van D66, 
 
Albert Menting  

 

 
Datum: 
 

 
De beantwoording 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Algemene informatie: Technische vragen kenmerken zich als vragen naar feitelijke, niet-politieke informatie in het belang van 
zijn of haar raadslidmaatschap. 
 

Informatie over de procedure voor de organisatie: tijdelijk* via “gewone mail” totdat dit digitaal is ingeregeld) De griffie 
mailt (outlook) de vraag (in dit  format) naar de professional in de organisatie en cc naar betrokken portefeuillehouder en 
directeur. De professional zorgt voor beantwoording van de vraag (in dit format) in afstemming met de portefeuillehouder. 

Afhankelijk van de vraag neemt hij de desbetreffende directeur mee of informeert de directeur over de beantwoording. De 
professional mailt de beantwoording van de vragen in het desbetreffende format naar de griffie. Geef in de begeleidende mail aan 
de griffie duidelijk aan dat het om beantwoording van technische vragen gaat en hoe de afstemming met portefeuillehouder is 
gegaan en om welke vragen het gaat. De griffie verzorgt dat de beantwoording bij de vragensteller terecht komt en dat de 

beantwoording naar de gehele raad wordt gestuurd. 

Het is de bedoeling om vragen zo snel mogelijk te beantwoorden en uiterlijk binnen 7 dagen.  Wanneer de vragen gaan over 
voorstellen in een raadsvergadering is het zaak, indien dat mogelijk is, om de vragen tijdig (voor de desbetreffende 

raadsvergadering) te beantwoorden. Waar dat logisch is worden vragen (en bijbehorende antwoorden) gebundeld.                           
De antwoorden op de gestelde technische vragen worden door de griffier verspreid naar alle fracties. 

De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en regelen: https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-

regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-
gemeenteraad/ 

https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/
https://intranet.midden-groningen.nl/umbraco/weten-regelen/adviseringbesluitvormingsproces-aan-directie-college-en-raad/procedure-afspraken-rond-informatie-van-en-aan-de-gemeenteraad/

