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Programma Onderwijshuisvesting 2012 
 
Volgnummer:   1  
Datum aanvraag:  31 januari 2011 
School:   CBS De Fontein 
BRIN nummer:   11MP 
Schoolbestuur:   PCPO Barendrecht en Ridderkerk  
 
Omschrijving van de aanvraag:  
Nieuwbouw, vervangende bouw en voorbereidingskrediet nieuwbouw 
 
Voorstel  
 
Voorgesteld wordt de nieuwbouw, vervangende bouw en voorbereidingskrediet nieuwbouw ten 
behoeve van basisschool De Fontein te plaatsen op het Overzicht. 
        
  
Een verzoek om nieuwbouw kan alleen worden ingediend voor een nieuwe school en dient alleen al 
om deze reden afgewezen te worden. Hetzelfde geldt voor het verzoek om een voorbereidingskrediet 
voor nieuwbouw. 
Het verzoek om vervangende bouw dient - gelet op de toelichting bij het verzoek - gelezen te worden 
als een verzoek om uitbreiding van het hoofdgebouw. Zowel bij uitbreiding als bij vervangende bouw 
dient bij een dergelijk verzoek overlegd te worden een bouwkundige opname van de te vervangen 
gebouwelementen. Deze opname is niet overlegd en ook anderszins is de noodzaak om bestaande 
gebouwen te vervangen niet komen vast te staan. Voor het jaar 2011 is reeds eerder een verzoek 
ingediend voor nieuwbouw van o.a. De Fontein; dit verzoek werd vorig jaar door ons afgewezen 
gezien het feit dat de huidige gebouwdelen nog niet zijn afgeschreven. In deze situatie is geen 
wijziging opgetreden. Gelet op het voorgaande wordt dit verzoek niet gehonoreerd en op het overzicht 
geplaatst. 
 
Bovenstaande verzoeken dienen – zoals is gebleken uit contacten met PCPO - gezien te worden als 
een laatste poging van dit schoolbestuur om een brede school in één gebouwcomplex te realiseren. 
Ten behoeve van de ontwikkeling van een brede school in Bolnes is reeds in 2010 door de besturen 
van PCPO en 3Primair een aanvraag voor nieuwbouw van de basisscholen De Fontein en De 
Bosweide voor het huisvestingsprogramma 2011 ingediend. Deze aanvraag werd vanwege de hoge 
kosten - € 6.395.000 - afgewezen. 
Ter onderbouwing van het vernieuwde verzoek werd op 11 juli 2011 een notitie met uitgangspunten 
en een vlekkenplan – een mogelijke uitwerking van een speel- en leercentrum Bolnes - ontvangen. Op 
basis van dit vlekkenplan vraagt PCPO om het verstrekken van een krediet om het een en ander 
gericht verder uit te werken. 
Genoemde notitie –opgesteld door PCPO mede namens SenW – bevat weinig concrete punten op 
basis waarvan een oordeel kan worden gevormd. Daarnaast bevat ze onderdelen – bijv. de prognose 
van het aantal leerlingen en financieringsmogelijkheden – waarover de meningen kunnen verschillen;  
een gesprek hierover en over de notitie als geheel heeft niet plaatsgevonden. Tenslotte stellen wij vast 
dat niet alle betrokken partijen de uitgangspuntennotitie hebben mede-ondertekend en kunnen 
derhalve niet vaststellen of zij de gehanteerde uitgangspunten delen. Duidelijk is wel dat zowel met 
3Primair als met SKR nog overleg moet volgen. 
Op basis van het voorgaande kunnen wij ons geen goed en afgewogen oordeel vormen over het 
ingediende vlekkenplan om een speel- en leercentrum in Bolnes te realiseren en de uitwerking 
daarvan en kunnen het daarom niet honoreren. 
 
Argumenten 
De huisvestingsvoorzieningen waarvan De Fontein thans gebruik maakt, zijn in financiële zin niet 
afgeschreven. Niet is aangetoond dat deze voorzieningen voor het onderwijs niet meer geschikt zijn. 
 
Kosten  
Niet van toepassing. 
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Volgnummer:   2a, 2b en 2c 
Datum aanvraag:  25 januari 2011 
School:   CBS De Fontein 
BRIN nummer:   11MP 
Schoolbestuur:   PCPO Barendrecht en Ridderkerk  
 
Omschrijving van de aanvraag:  
1. vervanging lichtkoepels en –straten 
2. vervanging loden stroken 
3. vervanging boeidelen en dakranden bovendaks 
 
Voorstel  
 
Voorgesteld wordt: 

1. de aanvraag voor de vervanging van de lichtkoepels en –straten te plaatsen op het 
Programma; 

2. de aanvraag voor de vervanging van de loden stroken te plaatsen op het Programma; 
3. de aanvraag voor de vervanging van de boeidelen en dakranden bovendaks te plaatsen op 

het Programma. 
  
  
Argumenten 
De aangevraagde voorzieningen zijn opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma met als 
uitvoeringsjaar 2010. De noodzaak van de aangevraagde voorzieningen is vastgesteld. Voorgesteld 
wordt de aanvragen toe te kennen en hiervoor een bedrag van € 8.700 te reserveren. 
 
Kosten 

1. Vervanging lichtkoepels en –straten: € 4.400 
2. Vervanging loden stroken: € 2.300 
3. Vervanging boeidelen en dakranden bovendaks: € 2.000 
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Volgnummer:   3a en 3d 
Datum aanvraag:  27 januari 2011 
School:   CBS De Wingerd 
BRIN nummer:   09UK 
Schoolbestuur:   PCPO Barendrecht en Ridderkerk  
 
Omschrijving van de aanvraag:  
1. vervanging hang- en sluitwerk buitenkozijnen 
2. vervanging kozijnen bovendaks 
 
Voorstel  
 
Voorgesteld wordt: 
1. de aanvraag voor de vervanging van het hang- en sluitwerk te plaatsen op het Programma; 
2. de aanvraag voor de vervanging van de kozijnen bovendaks te plaatsen op het Programma. 
 
  
Argumenten 
 
1. De aangevraagde voorziening is opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma met als 

uitvoeringsjaar 2013. De noodzaak van de vervanging van het hang- en sluitwerk is vastgesteld. 
Voorgesteld wordt de aanvragen toe te kennen en hiervoor een bedrag van € 21.300 te 
reserveren. 

2. De vervanging van de kozijnen bovendaks is op basis van het meerjarenonderhoudsprogramma 
voorlopig nog niet aan de orde. Tijdens de vervanging van de dakbedekking in dit jaar bleek dat 
deze kozijnen in een slechte conditie verkeerden. Vervanging was noodzakelijk en kon het beste 
plaatsvinden gelijktijdig met de werkzaamheden aan het dak. Vervanging van deze kozijnen in 
2011 werd toegestaan. Aangegeven werd dat dit geschiedt voor eigen rekening en risico van het 
schoolbestuur. In verband met onvoldoende onderhoud werd aangegeven dat het schoolbestuur 
een eigen bijdrage van 25% van de kosten dient te leveren. Voorgesteld wordt deze aanvraag 
goed te keuren, te bepalen dat een eigen bijdrage van 25% dient te worden geleverd en hiertoe 
een bedrag van € 38.000 te reserveren. 

 
Kosten 
1. Vervanging hang- en sluitwerk: € 21.300 
2. Vervanging kozijnen bovendaks: € 38.052 (75% van € 50.737) 
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Volgnummer:   4b en 4c 
Datum aanvraag:  27 januari 2011 
School:   CBS De Bongerd 
BRIN nummer:   10NL 
Schoolbestuur:   PCPO Barendrecht en Ridderkerk  
 
Omschrijving van de aanvraag:  
1. vervanging van de waterslagen 
2. vervanging van de boeidelen en onderranden noodlokaal 
 
Voorstel  
 
 
Voorgesteld wordt: 
1. de aanvraag voor de vervanging van de waterslagen te plaatsen op het Overzicht; 
2. de aanvraag voor de vervanging van de boeidelen en onderranden noodlokaal te plaatsen op het 
Overzicht. 
 
  
Argumenten 
 
1. Het vervangen van waterslagen is niet een voorziening die behoort tot de voorzieningen waarvoor 

een aanvraag kan worden ingediend. Dit blijkt uit art. artikel 2 van de verordening Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs, gemeente Ridderkerk, 2007 en het overzicht “Onderhoud PO” behorende 
bij bijlage 1 van deze verordening. Het schoolbestuur is hierover geïnformeerd en heeft hier niet 
op gereageerd. 

2. Het betreffende noodlokaal is eigendom van het schoolbestuur; het is niet door de gemeente 
bekostigd. Gelet hierop komen voorzieningen aan dit lokaal niet voor rekening van de gemeente. 
Het schoolbestuur is hierop gewezen en heeft hier niet op gereageerd. 

 
Kosten 
Niet van toepassing. 



Conceptprogramma en overzicht, 2 september 2011 5 

Volgnummer:   5b en 5c 
Datum aanvraag:  27 januari 2011 
School:   CBS De Klimop (locatie Ridderkerk-West) 
BRIN nummer:   08WM 
Schoolbestuur:   PCPO Barendrecht en Ridderkerk  
 
Omschrijving van de aanvraag:  
1. Vervanging van de lichtkoepels 
2. Vervanging van de buitenriolering 
 
Voorstel  
 
 
Voorgesteld wordt: 
1. de aanvraag voor de vervanging van de lichtkoepels te plaatsen op het Programma; 
2. de aanvraag voor de vervanging van de buitenriolering te plaatsen op het Programma, 
onder de voorwaarde dat vervanging pas plaatsvindt nadat een camera-inspectie de noodzaak tot 
vervanging heeft bevestigd. 
 
  
Argumenten 
 
1. Het vervangen van de lichtkoepels is opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma 2005 

met als uitvoeringsjaar 2017. Bij inspectie is gebleken dat vervanging als gevolg van 
scheurvorming eerder nodig is. Voorgesteld wordt de aanvraag goed te keuren en hiervoor een 
bedrag van € 7.000 te reserveren. 

2. Het vervangen van de buitenriolering is niet opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma. 
Gebleken is echter dat het verouderde (gres-)systeem forse verzakkingen kent. Een camera-
inspectie moet de noodzaak van vervanging bevestigen. Voorgesteld wordt de aanvraag goed te 
keuren en hiervoor een bedrag van € 16.000 te reserveren. Voorgesteld wordt tevens te verlangen 
dat eerst een camera-inspectie wordt uitgevoerd, die de noodzaak van vervanging moet 
bevestigen. 

 
Kosten 
1. Vervanging van de lichtkoepels: € 6.688 
2. Vervanging van de buitenriolering, incl. camera-inspectie: € 16.065 
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Volgnummer:   6 
Datum aanvraag:  27 januari 2011 
School:   CBS De Klimop (locatie Rijsoord) 
BRIN nummer:   08WM 
Schoolbestuur:   PCPO Barendrecht en Ridderkerk  
 
Omschrijving van de aanvraag:  
Vervanging van de damwanden 
 
Voorstel  
 
 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor de vervanging van de damwanden te plaatsen op het 
Overzicht. 
 
  
Argumenten 
 
Het vervangen van de damwanden is niet opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma. Bij 
inspectie is gebleken dat vervanging niet noodzakelijk is. Met enige kleine herstelwerkzaamheden is 
de noodzaak van vervanging nog niet in zicht. Het schoolbestuur is hierover geïnformeerd. 
 
Kosten 
Niet van toepassing. 
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Volgnummer:   8 
Datum aanvraag:  19 januari 2011 
School:   CNBS De Regenboog 
BRIN nummer:   10IJ 
Schoolbestuur:   Ver. voor Protestants Christelijk Schoolonderwijs te Slikkerveer  
 
Omschrijving van de aanvraag:  
Vervanging van de cv-ketel 
 
Voorstel  
 
 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor de vervanging van de cv-ketel te plaatsen op het Overzicht. 
 
  
Argumenten 
 
Het vervangen van een cv-ketel is niet een voorziening die behoort tot de voorzieningen waarvoor een 
aanvraag kan worden ingediend. Dit blijkt uit art. artikel 2 van de verordening Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs, gemeente Ridderkerk, 2007 en het overzicht “Onderhoud PO” behorende bij 
bijlage 1 van deze verordening. 
Vorig jaar werd door het schoolbestuur dezelfde aanvraag ingediend voor het jaar 2011. Deze 
aanvraag werd afgewezen. Het schoolbestuur tekende tegen deze afwijzing bezwaar aan. Op 7 juli 
2011 nam het college van B&W het advies van de commissie bezwaarschriften over en besliste dat 
het bezwaar ongegrond was. In deze beslissing is – op advies van de commissie bezwaarschriften – 
de afwijzing nader gemotiveerd. 
Het bestuur is hierover geïnformeerd. 
 
Kosten 
Niet van toepassing 
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Volgnummer:   9 
Datum aanvraag:  19 januari 2011 
School:   CNBS De Regenboog 
BRIN nummer:   10IJ 
Schoolbestuur:   Ver. voor Protestants Christelijk Schoolonderwijs te Slikkerveer  
 
Omschrijving van de aanvraag:  
Renovatie van de vloer van de speelzaal 
 
Voorstel  
 
 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor de renovatie van de vloer van de speelzaal te plaatsen op het 
Overzicht. 
 
  
Argumenten 
 
Gebleken is dat de aanvraag betrekking heeft op het aanbrengen van een vloerafwerking in de 
speelzaal. Dit is niet een voorziening die behoort tot de voorzieningen waarvoor een aanvraag kan 
worden ingediend. Dit blijkt uit art. artikel 2 van de verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, 
gemeente Ridderkerk, 2007 en het overzicht “Onderhoud PO” behorende bij bijlage 1 van deze 
verordening. Voor de vervanging van de vloerbedekking ontvangt een basisschool jaarlijks van het rijk 
een bedrag in het kader van de bekostiging materiële instandhouding. 
Het bestuur is hierover geïnformeerd. 
 
Kosten 
Niet van toepassing 
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Volgnummer:   10 
Datum aanvraag:  28 januari 2011 
School:   OBS De Bosweide 
BRIN nummer:   13RB 
Schoolbestuur:   3Primair  
 
Omschrijving van de aanvraag:  
Vervangen van het toegangshek 
 
Voorstel  
 
 
Voorgesteld wordt: 
De aanvraag voor de het vervangen van het toegangshek te plaatsen op het Programma. 
 
  
Argumenten 
Het vervangen van het toegangshek is opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma met als 
uitvoeringsjaar 2015. Vastgesteld is dat de vervanging reeds in 2012 nodig is. 
Voorgesteld wordt de aanvraag goed te keuren en hiervoor een bedrag van € 1.950 te reserveren. 
 
Kosten 
Vervangen van het toegangshek: € 1.950 
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Volgnummer:   11 
Datum aanvraag:  28 januari 2011 
School:   OBS De Botter 
BRIN nummer:   13YO 
Schoolbestuur:   3Primair  
 
Omschrijving van de aanvraag 
Isoleren van de drinkwaterleiding 
 
Voorstel  
 
 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor het isoleren van de drinkwaterleiding te plaatsen op het 
Programma. 
 
  
Argumenten 
De cv-leidingen in de kruipruimte zijn ongeïsoleerd aangebracht. Hierdoor loopt de temperatuur van 
het water in de zeer nabijgelegen drinkwaterleiding hoog op. Dit kan leiden tot legionellavorming. 
Isolatie van de cv-leidingen is noodzakelijk. 
Voorgesteld wordt de aanvraag goed te keuren en hiervoor een bedrag van € 2.250 te reserveren. 
 
Kosten 
Isoleren van de cv-leidingen: € 2.250 
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Volgnummer:   12 
Datum aanvraag:  28 januari 2011 
School:   OBS De Botter 
BRIN nummer:   13YO 
Schoolbestuur:   3Primair  
 
Omschrijving van de aanvraag 
Vervanging dakbedekking en isolatie 
 
Voorstel  
 
 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor de vervanging van de dakbedekking en isolatie te plaatsen op 
het Programma. 
 
  
Argumenten 
Het vervangen van de dakbedekking is opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma met als 
uitvoeringsjaar 2013. Gelet op het aantal lekkages is eerdere vervanging – gelijktijdig met de 
vervanging van plafondplaten en het aanbrengen van energiebesparende maatregelen waarvoor 
reeds toestemming is gegeven - gerechtvaardigd. Het schoolbestuur ontving reeds toestemming om 
de vervanging van de dakbedekking – voor eigen rekening en risico – reeds in 2011 en gelijktijdig met 
de genoemde werkzaamheden uit te voeren. 
Voorgesteld wordt de aanvraag goed te keuren en hiervoor een bedrag van € 50.000 te reserveren. 
 
Kosten 
Vervanging dakbedekking en isolatie: € 50.000 
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Volgnummer:   13 
Datum aanvraag:  28 januari 2011 
School:   OBS De Noord 
BRIN nummer:   14BV 
Schoolbestuur:   3Primair  
 
Omschrijving van de aanvragen 
1. Vervanging daklichtkozijnen 
2. Aanbrengen van een noodwaterafvoer 
 
Voorstel  
 
 
Voorgesteld wordt: 
1. de aanvraag voor de vervanging van de daklichtkozijnen te plaatsen op het Programma, met de 
bepaling dat het bestuur een eigen bijdrage van 15% van de kosten dient te leveren; 
2. de aanvraag voor het aanbrengen van een noodwaterafvoer te plaatsen op het Overzicht. 
  
Argumenten 
1. Het vervangen van de daklichtkozijnen is niet opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma. 
Vastgesteld is echter dat vervanging van de daklichtkozijnen noodzakelijk is. Vastgesteld is tevens dat 
er sprake is van achterstallig onderhoud. In verband hiermee wordt van het schoolbestuur een eigen 
bijdrage van 15% in de kosten gevraagd. 
Voorgesteld wordt deze aanvraag goed te keuren en hiervoor een bedrag van € 45.000 te reserveren. 
2. Ook het aanbrengen van een noodwaterafvoer is niet opgenomen in het 
meerjarenonderhoudsprogramma. Aan een noodwaterafvoer bestaat behoefte bij hevige regenval. 
Het is geen voorziening die is opgenomen in de verordening “Voorziening in de huisvesting onderwijs, 
gemeente Ridderkerk, 2007” en behoort tot de voorzieningen die voor rekening van het bestuur 
dienen te komen. Wellicht kan de (nood)waterafvoer worden meegenomen in de werkzaamheden 
rond de renovatie van het dak waarvoor een afzonderlijke aanvraag is ingediend; zie aanvraag nr. 
13a. 
Voorgesteld wordt deze aanvraag af te wijzen en te plaatsen op het overzicht. 
 
Kosten 
1. Vervanging daklichtkozijnen: € 45.000 
2. Niet van toepassing
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Volgnummer:   13a 
Datum aanvraag:  10 december 2010 (ontvangen 7 februari 2011) 
School:   OBS De Noord 
BRIN nummer:   14BV 
Schoolbestuur:   3Primair  
 
Omschrijving van de aanvragen 
Dakrenovatie 
 
Voorstel  
 
 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor de vervanging van de dakbedekking te plaatsen op het 
Programma. 
 
  
Argumenten 
Met een formulier, gedateerd 10 december 2010 en binnengekomen op 7 februari 2011, en onder 
vermelding van het feit dat het ging om een spoedprocedure, is een aanvraag gedaan voor de 
renovatie van het dak. Na overleg hebben wij besloten de aanvraag niet als spoedeisend te 
beschouwen en haar te behandelen als een aanvraag voor opneming van de verlangde voorziening in 
het huisvestingsprogramma 2012; zie onze brief van 26 april 2011, kenmerk RU11/03553. 
Het vervangen van de dakbedekking is opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma met als 
uitvoeringsjaar 2011. Het vervangen van een deel van de dakbedekking staat reeds op het 
programma 2011. Vastgesteld is dat vervanging van de bedekking van het volledige dak noodzakelijk 
is. 
Deze aanvraag dient te worden bezien in samenhang met de aanvraag onder nr. 13 betreffende het 
aanbrengen van een noodwatervoorziening. Bij de uitvoering dient te worden bekeken op welke wijze 
de (nood)waterafvoer kan worden verbeterd. 
Voorgesteld wordt deze aanvraag goed te keuren en hiervoor een bedrag van € 67.000 te reserveren. 
 
Kosten 
Vervanging dakbedekking: € 66.943,45 



Conceptprogramma en overzicht, 2 september 2011 14 

Volgnummer:   14 
Datum aanvraag:  21 januari 2011 
School:   Ds. G.H. Kerstenschool 
BRIN nummer:   09UE 
Schoolbestuur:   Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op gereformeerde grondslag 
 
Omschrijving van de aanvragen 
Herbestrating schoolplein 
 
Voorstel  
 
 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor het herbestraten van het schoolplein te plaatsen op het 
Programma. 
 
  
Argumenten 
Het herbestraten van het schoolplein is opgenomen in het meerjarenonderhoudsprogramma met als 
uitvoeringsjaar 2017. Uit inspectie is gebleken dat eerdere vervanging – aansluitend aan de 
uitbreiding van de school – gerechtvaardigd is. Het schoolbestuur ontving reeds toestemming om de 
herbestrating van het schoolplein – voor eigen rekening en risico – reeds in 2011, aansluitend op het 
gereedkomen van de uitbreiding en in de zomervakantie -  uit te voeren.  
Voorgesteld wordt deze aanvraag goed te keuren en hiervoor een bedrag van € 40.000 te reserveren. 
 
Kosten 
Herbestrating speelplein: € 40.000 
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Volgnummer:   15 
Datum aanvraag:  21 januari 2011 
School:   Rehobothschool 
BRIN nummer:   08JF 
Schoolbestuur:   Vereniging voor christelijk basisonderwijs odz: “Laat de kinderkens tot Mij 

komen” 
 
Omschrijving van de aanvragen 
1. Het verrichten van houtrotreparaties 
2. Vervanging van de deur van de buitenberging 
3. Verrichten van schilderwerk 
4. Schoonmaken van het dak 
5. Reiniging van de trespabeplating 
 
Voorstel  
 
 
Voorgesteld wordt: 

1. de aanvraag voor het verrichten van houtrotreparaties te plaatsen op het Overzicht; 
2. de aanvraag voor de vervanging van de deur van de buitenberging te plaatsen op het 
Programma; 
3. de aanvraag voor het verrichten van schilderwerk te plaatsen op het Overzicht; 
4. de aanvraag voor het schoonmaken van het dak te plaatsen op het Overzicht; 
5. de aanvraag voor het reinigen van de trespabeplating te plaatsen op het Overzicht. 

 
  
Argumenten 
De aanvragen 1, 3, 4 en 5 betreffen geen voorzieningen waarvoor een aanvraag kan worden 
ingediend op basis van de verordening “voorziening huisvesting onderwijs, gemeente Ridderkerk, 
2007”. Deze voorzieningen betreffen alle preventief onderhoud waarvoor het schoolbestuur jaarlijks 
van het rijk een vergoeding ontvangt in het kader van de materiële instandhouding. 
Vastgesteld is dat de vervanging van de deur van de buitenberging noodzakelijk is. Voorgesteld wordt 
deze aanvraag goed te keuren en hiervoor een bedrag van € 1.700 te reserveren. 
 
Kosten 
Vervanging deur buitenberging: € 1.700 
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Volgnummer:   16 
Datum aanvraag:  31 januari 2011 
School:   Rehobothschool 
BRIN nummer:   08JF 
Schoolbestuur:   Vereniging voor christelijk basisonderwijs odz: “Laat de kinderkens tot Mij 

komen” 
 
Omschrijving van de aanvraag 
Unilocatie, middels uitbreiding van het hoofdgebouw 
 
Voorstel  
 
 

Voorgesteld wordt de aanvraag voor de uitbreiding van het hoofdgebouw van de Rehobothschool 
te plaatsen op het Programma. 
 

  
Argumenten 
Het bestuur van de Rehobothschool wenst alle groepen van deze school onder te brengen op één 
locatie en de huidige dislocatie – De Ark in Drievliet - af te stoten. Daartoe dient het hoofdgebouw 
uitgebreid te worden. Gelet op de prognose van het aantal leerlingen en de bestaande capaciteit in 
het hoofdgebouw bestaat op basis van de verordening “voorziening huisvesting onderwijs, gemeente 
Ridderkerk, 2007 “ aanspraak op uitbreiding ten behoeve van 1 groep permanente en 2 groepen 
tijdelijke huisvesting. Met het bedrag dat hieraan is gekoppeld kan het schoolbestuur het hoofdgebouw 
aanpassen en uitbreiden en geschikt maken voor de huisvesting van 13 groepen leerlingen. 
Met het bestuur heeft meermalen overleg plaatsgevonden. Het bestuur kan zich in het voorgaande 
vinden. 
Voorgesteld wordt deze aanvraag goed te keuren en hiervoor een bedrag van € 360.000  te 
reserveren.  
 
De kosten van het onderhoud aan permanente lokalen zijn doorgaans hoger dan aan tijdelijke lokalen. 
Indien het bestuur ervoor kiest om in dit kader voor 3 groepen permanente huisvesting te realiseren, 
komen deze extra onderhoudskosten voor 2 lokalen ten laste van het bestuur. 
Voorgesteld wordt het bestuur hier nadrukkelijk op te wijzen. 
 
Kosten 
Uitbreiding met 1 permanente en 2 groepen tijdelijke huisvesting: € 360.000 
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Volgnummer:   17 
Datum aanvraag:  26 januari 2011 
School:   Gemini college 
BRIN nummer:   18TR 
Schoolbestuur:   Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden 
 
Omschrijving van de aanvraag 
Gebruik gymnastiekzalen Reijerweg 241 ( 8 lesuren) en de Beverbol (22 lesuren) 
 
Voorstel  
 
 

Voorgesteld wordt de aanvraag voor het gebruik van gymnastiekzalen Reijerweg 241 (max. 8 
lesuren) en de Beverbol (max. 23 lesuren) te plaatsen op het Programma. 
 

  
 
Argumenten 
Het Gemini College heeft een eigen capaciteit aan gymaccommodaties van 119 (99 klokuren) lesuren  
per week. Op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2010 wordt ingeschat dat in het schooljaar 
2011-2012 behoefte bestaat aan in totaal 150 lesuren gymnastiekonderwijs. 
Voor 31 lesuren bestaat behoefte aan andere gymnastiekaccommodaties.  
Het Gemini college maakte in het schooljaar 2010-2011 reeds gebruik van de gymnastiekzalen 
Reijerweg 241 en de Beverbol. Er bestaat geen bezwaar tegen het gebruik van deze accommodaties 
in het schooljaar 2011-2012 mits hierin voldoende ruimte aanwezig is. Voorgesteld wordt dan ook de 
aanvraag voor het gebruik van deze accommodaties goed te keuren. 
 
Het aantal uren gymnastiek waarop aanspraak bestaat, wordt bepaald met behulp van het lesrooster, 
met als maximum het met toepassing van tabel 7.2 (bijlage III, deel C van de verordening “voorziening 
huisvesting onderwijs, gemeente Ridderkerk, 2007”) van het ruimtebehoeftemodel berekende aantal.  
 
Kosten 
Geen. Het in medegebruik geven van gymnastiekaccommodaties aan scholen voor VO heeft voor de 
gemeente geen financiële consequenties.  
In de door de Stichting Sport en Welzijn vastgestelde huurprijzen voor schoolgebruik wordt de 
component kapitaallasten niet in rekening gebracht. Er wordt aan de scholen voor voortgezet 
onderwijs alleen een vergoeding gevraagd voor de exploitatiekosten. De verordening “Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs, gemeente Ridderkerk, 2007” voorziet niet in het vergoeden van deze kosten. 
Deze kosten zijn opgenomen in de rijksvergoeding die de scholen jaarlijks ontvangen in het kader van 
de materiële instandhouding. 
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Volgnummer:   18 
Datum aanvraag:  27 januari 2011 
School:   Farelcollege 
BRIN nummer:   20AM 
Schoolbestuur:   Vereniging voor christelijk voortgezet onderwijs te Rotterdam e.o. 
 
Omschrijving van de aanvraag 
Unilocatie middels uitbreiding van het hoofdgebouw 
 
Voorstel  
 
 

Voorgesteld wordt de aanvraag voor uitbreiding van het hoofdgebouw van het Farelcollege te 
plaatsen op het Programma. 
 

  
 
Argumenten 
Verzocht is om uitbreiding van het hoofdgebouw zodat de huidige 2 dislocaties – Jasmijnstraat en 
Platanenstraat – kunnen worden verlaten. Onderkend wordt dat de verspreiding van het onderwijs 
over 3 locaties voor een lange periode ongewenst is. Wij willen dan ook aan het realiseren van 
unilocatie meewerken. 
Uit de meest recente prognose van de Besturenraad blijkt dat het aantal leerlingen dat de school over 
15 jaar zal bezoeken 1717 bedraagt. Vertaald naar m2 en rekening houdend met het huidig aantal m2 
van het hoofdgebouw betekent dit een uitbreiding met 1700 m2. Op basis van de financiële normering 
uit de huisvestingsverordening komt dit overeen met een bedrag van € 2.400.000, inclusief extra 
funderingskosten. 
Na realisering van de uitbreiding zal één van de dislocaties – waarschijnlijk Jasmijnstraat - meteen 
kunnen worden afgestoten. De andere – Platanenstraat - zal gelet op het aantal leerlingen nog 
geruime tijd in gebruik dienen te blijven. 
 
De uitbreiding past niet binnen de kaders van het geldende bestemmingsplan. Dit plan dient dan ook 
aangepast te worden. 
 
Kosten 
Bouwkosten uitbreiding incl. extra kosten fundering: € 2.400.000
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Volgnummer:   19 
Datum aanvraag:  28 januari 2011 
School:   Farelcollege 
BRIN nummer:   20AM 
Schoolbestuur:   Vereniging voor christelijk voortgezet onderwijs te Rotterdam e.o. 
 
Omschrijving van de aanvragen 
1. Gebruik sporthal De Fakkel en voor zover nodig De Beverbol 
2. Huur sportterrein Kastanjelaan 8 
 
Voorstel  
 
 

Voorgesteld wordt: 
1. de aanvraag voor het gebruik van sporthal De Fakkel en voor zover nodig De Beverbol te 
plaatsen op het Programma. 
2. de aanvraag voor huur van het sportveld Kastanjelaan 8 te plaatsen op het Programma. 
 

  
 
Argumenten 
1. Het FarelCollege heeft een eigen capaciteit aan gymaccommodaties van 99 klokuur (119 lesuur) 
per week. Op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2010 wordt ingeschat dat in het schooljaar 
2011-2012 behoefte bestaat aan in totaal 196 klokuren (235 lesuren) gymnastiekonderwijs. 
Voor 97 klokuur (116 lesuren) bestaat behoefte aan andere gymnastiekaccommodaties.  
Het Farelcollege maakte in het schooljaar 2010-2011 reeds gebruik van de gymnastiekzalen De 
Fakkel en de Beverbol. Er bestaat geen bezwaar tegen het gebruik van deze accommodaties in het 
schooljaar 2011-2012 mits hierin voldoende ruimte aanwezig is. Voorgesteld wordt dan ook de 
aanvraag voor het gebruik van deze accommodaties goed te keuren. 
 
Het aantal uren gymnastiek waarop aanspraak bestaat, wordt bepaald met behulp van het lesrooster, 
met als maximum het met toepassing van tabel 7.2 (bijlage III, deel C van de verordening “voorziening 
huisvesting onderwijs, gemeente Ridderkerk, 2007”) van het ruimtebehoeftemodel berekende aantal.  
 
2. Het Farel College heeft geen sportterrein. Omdat het lesrooster buitensport vermeldt, wenst het 
schoolbestuur het sportterrein gelegen aan Kastanjelaan 8 te huren. Op basis van de verordening 
“Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, gemeente Ridderkerk, 2007” kan een aanvraag voor de 
vergoeding van de kosten hiervan worden ingediend. 
De omvang van de voorziening huur sportterrein bedraagt ten hoogste 8 weken per kalenderjaar. Het 
aantal lestijden waarvoor de vergoeding wordt gegeven, wordt bepaald aan de hand van het 
lesrooster, met als maximum het met toepassing van tabel 7.2 (verordening huisvesting onderwijs, 
bijlage III, deel B) van het ruimtebehoeftemodel berekende aantal. 
Het aantal klokuren buitensport bedraagt 196 en de prijs per klokuur is € 20,36. De totale vergoeding 
is € 3.990,56 (ongeacht het aantal weken). 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor de huur van het sportveld Kastanjelaan 8 goed te keuren en een 
bedrag van € 4.000 hiervoor te reserveren. 
 
Kosten 
1. Geen. Het in medegebruik geven van gymnastiekaccommodaties aan scholen voor VO heeft voor 
de gemeente geen financiële consequenties.  
In de door de Stichting Sport en Welzijn vastgestelde huurprijzen voor schoolgebruik wordt de 
component kapitaallasten niet in rekening gebracht. Er wordt aan de scholen voor voortgezet 
onderwijs alleen een vergoeding gevraagd voor de exploitatiekosten. De verordening “Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs, gemeente Ridderkerk, 2007” voorziet niet in het vergoeden van deze kosten. 
Deze kosten zijn opgenomen in de rijksvergoeding die de scholen jaarlijks ontvangen in het kader van 
de materiële instandhouding. 
2. Huur sportveld € 3.990,56 
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Programma 2012 
 
 
Nr. School Schoolbestuur Verlangde voorziening Kosten 
2a. De Fontein PCPO Barendrecht en 

Ridderkerk 
Vervanging lichtkoepels en 
lichtstraten 

€   4.400 

2b. De Fontein PCPO Barendrecht en 
Ridderkerk 

Vervanging loden stroken €   2.300 

2c. De Fontein PCPO Barendrecht en 
Ridderkerk 

Vervanging boeidelen/dakranden 
bovendaks 

€   2.000 

3a. De Wingerd PCPO Barendrecht en 
Ridderkerk 

Vervangen hang- en sluitwerk 
buitenkozijnen 

€ 22.000 

3d. De Wingerd PCPO Barendrecht en 
Ridderkerk 

Vervanging kozijnen bovendaks € 38.100 

5b. De Klimop PCPO Barendrecht en 
Ridderkerk 

Vervanging lichtkoepels €   6.700 

5c. De Klimop PCPO Barendrecht en 
Ridderkerk 

Vervanging buitenriolering € 16.100 

10. De Bosweide 3Primair Vervangen toegangshek €  1.950 
11. De Botter 3Primair Drinkwaterleiding isoleren €  2.250 
12. De Botter 3Primair Vervangen dakbedekking en 

isolatie 
€ 50.000 

13. De Noord 3Primair Vervanging daklichtkozijnen en 
noodwaterafvoer 

€ 45.000 

13a. De Noord 3Primair Dakrenovatie, aanpassing 
beschikking 2011 

€ 67.000 

14. Ds. G.H. 
Kerstenschool 

VOGG Ridderkerk Herbestraten schoolplein € 40.000 

15. Rehobothschool Ver. Chr. Bao odz “Laat 
de kinderkens tot mij 
komen” 

Vervangen deuren € 1.700 

16. Rehobothschool Ver. Chr. Bao odz “Laat 
de kinderkens tot mij 
komen” 

Uitbreiding met 3 groepen € 360.000 

17. Gemini C. OZHW Gebruik gymzaal gemeente PM 
18. Farelcollege CVO Rotterdam Uitbreiding t.v.v. dislocaties € 2.400.000 
19. Farelcollege CVO Rotterdam Gebruik sportaccommodaties; 

gymzaal en sportvelden 
€ 4.000 

 
 
Onderhoud: €    303.500 
Investeringen: € 2.760.000 
 Totaal € 3.063.500 
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Overzicht 2012 
 
 
Nr School Schoolbestuur Verlangde voorziening 
4b De Bongerd PCPO Barendrecht en Ridderkerk Vervangen waterslagen 
4c De Bongerd PCPO Barendrecht en Ridderkerk Vervanging boeidelen en 

onderranden noodlokaal 
6 De Klimop, Rijsoord PCPO Barendrecht en Ridderkerk Vervanging damwanden 
8 De Regenboog Ver. Chr. Schoolonderwijs Slikkerveer Vervanging cv-ketel 
9 De Regenboog Ver. Chr. Schoolonderwijs Slikkerveer Renovatie speelzaalvloer 
 


