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1. Opening door de voorzitter, de heer Lagerwerf
Enig onderwerp is de bespreking van het conceptprogramma en –overzicht onderwijshuisvesting 2018. De
schoolbesturen worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze hierop te geven.

2. Mededelingen
Mw. Jenny Everts, lid CvB van OZHW voor PO en VO, en mw. Stytia de Leeuw, directeur Farelcollege,
stellen zich kort voor.

3. Zienswijze schoolbesturen op het conceptprogramma en –overzicht onderwijshuisvesting 2018
Het bestuur van GPO-WN (De Driemaster) heeft per e-mail laten weten akkoord te zijn met de inhoud van
beide concepten.
Namens het Besturenoverleg Ridderkerk (BOR) maakt de heer Van Knijff de volgende opmerkingen:
 beroepenplein Farelcollege: gewenst wordt afstemming over het vastleggen van de investering
door het schoolbestuur. De heren Van der Poel en Van Noorloos maken hierover een afspraak.
 nieuwbouw Gemini college: geen opmerkingen.
 vervangende (nieuw)bouw De Driemaster: gewenst wordt een toelichting op de concepttekst;
deze voorziening is niet opgenomen in het IAP. De heer Van der Poel licht toe dat de geldende
verordening bepalend is. Op basis daarvan kan een bestuur een verzoek indienen dat vervolgens
op basis van deze verordening moet worden beoordeeld. De heer Smit vindt het jammer dat het
bestuur in de gesprekken over het IAP de wens tot vervangende (nieuw)bouw niet heeft geuit. Op
dit moment wordt samen met het bestuur gezocht naar geschikte of geschikt te maken
(school)gebouwen in Ridderkerk. Realisatie van de verlangde voorziening voor De Driemaster
mag in zijn ogen niet leiden tot het verdringen van nieuwbouwplannen voor scholen die wel zijn
opgenomen in het IAP.
Op verzoek van de heren Van Knijff en Schenk geeft de heer Van der Poel aan dat eventuele
investeringen in een bestaande gebouw alleen betrekking hebben op het voor het onderwijs
geschikt maken van dit gebouw. Gelet op het grijze gebied tussen deze activiteiten en renovatieactiviteiten zal in het voorkomende geval dit punt aan deze tafel terugkeren.
 uitbreiding Dr. Schaepmanschool: zijn er keiharde data vast te stellen voor het moment van
daadwerkelijke uitbreiding en het moment waarop de tijdelijke voorziening aan
De Genestetstraat 2 moet worden afgebroken voor de realisatie van Plan Oost? De heer Smit kan
deze niet geven. Beide locatie maken deel uit van de ontwikkeling van een gebied. Het doorlopen

van een ontwikkeltraject vraagt tijd en is niet in een strakke tijdsplanning te vatten. Bij de
ontwikkeling van het gebied rond de Dr. Schaepmanschool wordt rekening gehouden met de
uitbreiding van 2 lokalen voor deze school. Voor deze uitbreiding geldt, zoals voor alle toegekende
voorzieningen, dat wanneer realisatie in het toegekende jaar niet mogelijk is, op verzoek van het
schoolbestuur de voorziening/investering wordt doorgeschoven naar het volgende kalenderjaar.
e
Mw. Miltenburg vraagt de gemeente nog even te kijken naar de mogelijkheid om het 2 lokaal ook
in permanente vorm te realiseren. De heer Van der Poel geeft aan dat de geldende verordening
hierin leidend is; gelet op de laatste prognose bestaat geen aanspraak op een permanente
e
voorziening voor deze 2 groep. Bestuur en gemeente kunnen afspraken maken over
voorfinanciering van de extra kosten voor een permanent lokaal door het bestuur en de
vergoeding hiervan door de gemeente wanneer aanspraak op een permanente voorziening
ontstaat.
De heer Schenk merkt op dat de tijdelijke huisvesting van de Dr. Schaepmanschool in De
Genestetstraat 2 geen belemmering mag vormen voor de tijdelijke huisvesting van de leerlingen
van De Wingerd wanneer de vervangende nieuwbouw van deze school start en het bestaande
gebouw van deze school in verband hiermee moet worden gesloopt. De heer Smit kan hiervoor op
dit moment geen garanties geven. Nog zoveel is ongewis en een planning is nog niet te maken.
Vele ontwikkelingen op het gebied van accommodaties spelen op dit moment en deze
beïnvloeden bovendien elkaar.

4. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
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