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Geachte leden van de raad, 
   

Bij deze ontvangt u het Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2023 (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 2023 één aanvraag ontvangen: 

• Aanvraag 1: Stichting Ultiem  

- Permanente uitbreiding van 155 m2, inclusief eerste inrichting meubilair en 

onderwijsleerpakket t.b.v. OBS Het Heidemeer te Hoogezand. 

- Het nieuwe Kindcentrum Heidemeer is in december 2020 opgeleverd. Daarbij is normatief 

gebouwd voor 210-220 leerlingen, maar er is sprake van een forse groei en naar 

verwachting zal het aantal leerlingen stijgen naar meer dan 250 leerlingen. Gelet op deze 

groei is permanente uitbreiding van de school noodzakelijk. Er is sprake van een normatief 

ruimtetekort. 

 

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

investeringskosten voor aanvraag 1 bedragen circa € 823.179,-. Deze kosten worden volledig gedekt 

vanuit het budget van het Scholenprogramma. Daarnaast zijn er een aantal lopende 

huisvestingsvoorzieningen uit voorgaande jaren, die zijn opgenomen in het Programma en 

Overzicht. 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 Programma en Overzicht 2023 is toegevoegd als bijlage bij deze brief. 

  

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

  

  

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

  

  

  


