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Onderwerp: Raadsbrief financiën Scholenprogramma

Geachte leden van de gemeenteraad,

Via deze brief informeren wij u over de financiële stand van zaken in het Scholenprogramma. 
Binnen het Scholenprogramma wordt een groot deel van de onderwijshuisvesting van de gemeente 
Midden-Groningen vervangen c.q. verbeterd. Dit is een programma met 24 deelprojecten waarvoor 
al bij 21 de benodigde uitvoeringskredieten ter beschikking zijn gesteld door de raad.

Aanleiding voor deze informatieverstrekking ligt in de vraag van de raad om inzicht te krijgen in 
het totaal financieel overzicht van het scholenprogramma. In de informatieraad van 19 november 
2020 hebben wij u geïnformeerd over de tussenstand op dat moment.

Komende aanvragen
In de komende periode wordt voor nog een drietal projecten een separate kredietaanvraag gedaan. 
Dit betreffen de projecten:

 Kindcentrum Kropswolde-Meerwijck (werktitel);
 Huisvesting Rutger Kopland School Siddeburen;
 Kindcentrum Muntendam (werktitel).

Deze kredietaanvragen worden verwachting in het 3e en 4e kwartaal van 2021 en worden uiteraard 
voorzien van hun eigen financiële paragraaf. Met het geven van inzicht in de totale financiële stand 
van zaken in het scholenprogramma wordt een eerste onderbouwing gegeven van de haalbaarheid 
van deze kredietaanvragen. 

Lopende projecten
In een programma met de omvang van het scholenprogramma zijn altijd afwijkingen ten opzichte 
van de prognoses en in dit geval de uitvoeringskredieten waar door de raad over besloten is. Op 
basis van deze brief wordt een aantal correcties op de uitvoeringskredieten voorgesteld. Deze 
correcties zullen in de najaarsnota van 2021 worden verwerkt.
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De correcties die in de najaarsnota worden verwerkt bestaan uit:
 Afrekening van verrekenbare kosten die zijn opgenomen in de kredietaanvragen van de 

projecten: KC ’t Heidemeer, KC Van Heemskerck, De Wiekslag en De Lichtbron. 
 Door marktinvloeden zijn er bij aanbestedingsresultaten behaald die tussen projecten 

onderling vereffend zijn. Dit betreffen de projecten KC Zuiderkroon, KC Kolham, KC 
Hoogezand-West en KC Siddeburen.

 Een aantal nieuwbouwprojecten is inmiddels afgesloten. Het saldo wordt verrekend: 
Praktijkschool AjC, KC Duurswold en Semipermanente huisvesting Aletta Jacobs College.

 Een aantal versterkingsprojecten is inmiddels afgerond zodat een vergelijk kan worden 
gemaakt met het door de raad beschikbaar gestelde krediet.

 Ten aanzien van de inpassingskosten deze zijn opgenomen in de kredietaanvragen van de 
individuele projecten. Hier is op dat moment voor gekozen omdat er geen zekerheid was 
over de compensatie van deze kosten. Er is inmiddels overeenstemming bereikt over de 
vergoeding van de inpassingskosten.

 Ten aanzien van de uitbetaling van aanvullende middelen ten gevolge van prijsstijgingen is 
overeenstemming bereikt.  Deze middelen waren deels al ingerekend in de 
kredietaanvragen. In de najaarsnota wordt de inzet van deze middelen per project 
verwerkt. 

Financiële bijlage
De vertrouwelijke financiële bijlage bij deze brief geeft inzicht in stand per project en de 
verrekeningen die worden gedaan. 
Deze bijlage is geheim. Wanner de bijlage openbaar zou worden gemaakt zou de 
onderhandelingspositie van de gemeente c.q. het schoolbestuur dusdanig worden verzwakt, dat 
haar financiële belangen in aanmerkelijke mate zouden worden geschaad. Bovendien zijn hierover 
afspraken gemaakt met de diverse schoolbesturen en in de SOK met NAM. Daarom heeft het college 
geheimhouding opgelegd op de bijlage en aan de gemeenteraad voorgelegd deze geheimhouding te 
bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 van de Gemeentewet op basis van artikel 10 lid 2b Wob.

Samenvatting stand van zaken
Het scholenprogramma loopt voortvarend en is “financieel gezond”. Omdat er per project een 
uitvoeringskrediet is gevraagd aan de raad wordt in de najaarsnota een aantal middelen herschikt. 
De huidige verrekeningen leiden tot een tussenstand die het mogelijk maakt om voor Kindcentrum 
Kropswolde-Meerwijck, Rutger Kopland en Kindcentrum Muntendam tot een financieel onderbouwd 
voorstel voor nieuwbouw te komen.

Vertrouwend hiermee voldoende antwoord te hebben gegeven op het verzoek van de raad inzake 
inzicht in de financiën van het totale programma,

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

Mr. A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


