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Onderwerp: Raadsbrief  Scholenprogramma 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De ontwikkelingen binnen het Scholenprogramma gaan, ondanks COVID-19, onverminderd snel.  

Om deze reden is de behoefte ontstaan om de betrokken schoolbesturen en u als raad  te 

informeren over de voortgang. Dit doen wij door de memo die naar de stuurgroep gaat ook naar u 

als raad te sturen met deze begeleidende raadsbrief. 

 

In de bijlage vindt u de memo die de gemeente zal verstrekken aan de schoolbesturen. 

Ter verduidelijking nog een korte toelichting op twee punten:  

 

 Voortgang Jan Ligthartschool 

 Inzet bijdrage Rijk aan het scholenprogramma. 

 

 

Voortgang versterking Jan Ligthartschool: 

 

In de memo is gezien de actualiteit voor de Jan Ligthartschool vermeld dat de versterking “ON 

HOLD” staat. Via de dagmail van 16 april 2020 bent u geïnformeerd over de ontwikkelingen. Zodra 

voldoende informatie bekend is over het toekomstig gebruik van het pand, zal een voorstel worden 

geformuleerd ten aanzien van de versterking van dit pand. 

 

Inzet bijdrage Rijk aan het scholenprogramma: 

 

Vanwege vragen vanuit het onderwijsveld, was er de behoefte in om inzicht te geven in de 

besteding van deze rijksmiddelen. De bijdrage van het Rijk dekt 2/3 van de stijging van de 

bouwkosten. In de kredietaanvragen per project wordt inzicht gegeven op de wijze waarop het 

gemeentelijke aandeel van deze bouwkostenstijging bij nieuwbouw wordt gedekt.  
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Vooralsnog is de conclusie dat met inachtneming van de Rijksbijdrage in eerdere fasen van het 

scholenprogramma voldoende is geanticipeerd om deze kostenstijging op te vangen.  

Pas na uitkomst van de komende aanbestedingen, kan hierover meer zekerheid worden gegeven. 

 

Voor het overige wordt verwezen naar de in de bijlage opgenomen memo: bijdrage van het Rijk 

voor het Tekort bouwkostenstijging Scholenprogramma. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
 
 
  

 


