Overzicht Onderwijshuisvesting 2018
Volgnummer:
Datum aanvraag:
School:
BRIN nummer:
Schoolbestuur:

1182017a
30 januari 2017
Farelcollege
20AM
CVO Rotterdam e.o.

Omschrijving van de aanvraag:
Uitbreiding van het gebouw Kastanjelaan 50
ten behoeve van het Farelcollege
Voorstel
Voorgesteld wordt de aanvraag voor:
uitbreiding van het gebouw Kastanjelaan 50
ten behoeve van het Farelcollege te plaatsen op het Overzicht.
Achtergrond
Gevraagd wordt om uitbreiding van het bestaande lesgebouw ten behoeve van Farel Business
School. In het kader van de vernieuwing van het VMBO per 1-8-2016 is aanpassing van het
beroepenplein noodzakelijk. Tegelijkertijd kan de scheiding tussen openbare (leerling)ruimtes en
beroepenplein verbeterd worden.
Met dit doel realiseert het Farelcollege een aanbouw en uitbreiding van het beroepenplein en de
entree van de Farel Business school. Het betreft een investering van € 409.000 Het gebouw wordt
uitgebreid met 116 m2.
In zijn motivering geeft het Farelcollege zelf aan dat op basis van het leerlingenaantal en beschikbare
bruto vloeroppervlak van de school er geen recht op vergoeding bestaat voor de uitbreiding met
116 m2 bvo. Farel zal dan ook de nieuwe entree uit eigen middelen bekostigen. Gevraagd wordt om
de uitbreiding met 116 m2 te registreren in de gemeentelijke administratie als economisch eigendom
van CVO.
Argumenten
Gelet op het aantal reeds aanwezige aantal vierkante meters bestaat geen aanspraak op uitbreiding.
Bovendien is de gevraagde voorziening - registreren van 116 m2 in de gemeentelijke administratie als
economisch eigendom van CVO – geen voorziening die op basis van de Verordening “voorziening
huisvesting onderwijs, gemeente Ridderkerk, 2015 kan worden aangevraagd.
Met het schoolbestuur zal worden gesproken of en op welke andere wijze aan zijn vraag kan worden
tegemoet gekomen.
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Volgnummer:
Datum aanvraag:
School:
BRIN nummer:
Schoolbestuur:

1181386b
30 januari 2017
Gemini college
18TR-00
OZHW voor PO en VO

Omschrijving van de aanvraag:
Kosten van voorbereiding van de vervangende nieuwbouw, inclusief 2 gymzalen,
ten behoeve van het Gemini college
Voorstel
Voorgesteld wordt de aanvraag voor:
de kosten van voorbereiding van de vervangende nieuwbouw, inclusief 2 gymzalen, ten
behoeve van 775 leerlingen van het Gemini college
te plaatsen op het Overzicht.
Argumenten
De vervangende nieuwbouw, inclusief 2 gymzalen, ten behoeve van 775 leerlingen van het Gemini
college is reeds opgenomen in het Programma 2018. De voorbereidingskosten maken hiervan deel
uit.
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Volgnummer:
Datum aanvraag:
School:
BRIN nummer:
Schoolbestuur:

1183085a
30 januari 2017
Dr. Schaepmanschool
16MT
RVKO

Omschrijving van de aanvraag:
(voorbereidingskrediet voor) de uitbreiding ten behoeve van 2 groepen
ten behoeve van basisschool Dr. Schaepman
Voorstel
Voorgesteld wordt de aanvraag voor
a. uitbreiding van basisschool Dr. Schaepman met een permanente voorziening ten behoeve
e
van de huisvesting van een – 2 - groep leerlingen;
b. een voorbereidingskrediet voor de uitbreiding ten behoeve van 2 groepen
te plaatsen op het Overzicht.
Argumenten
a. De aanvraag is gebaseerd op de ontwikkeling van het leerlingenaantal van de basisschool Dr.
Schaepman en op basis van de leerlingenprognose van 2017. Deze laatste laat een behoefte
zien aan permanente huisvesting voor 9 groepen en daarnaast een tijdelijke behoefte aan
e
e
huisvesting voor een 10 groep. Een permanente voorziening voor de 10 groep is niet nodig.
e
In het Programma is voor deze 10 groep een tijdelijke voorziening opgenomen.
b. De uitbreiding van basisschool Dr. Schaepman is reeds opgenomen in het Programma 2018.
De voorbereidingskosten maken hiervan reeds deel uit.
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