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Aanwezig: 
A. den Ouden Wethouder Onderwijs Gem. Ridderkerk, tevens voorzitter 
S. Kubbe Gemeente Ridderkerk, projectleider onderwijs 
L. van der Poel Gemeente Ridderkerk, beleidsmedewerker onderwijshuisvesting 
P. Baaijens  Vereniging tot het Verstrekken van Onderwijs op Gereformeerde Grondslag 
H.  Mijnders Vereniging Christelijk Basisonderwijs odz. “Laat de Kinderen tot mij komen” 
L.D. de Haan Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden, Gemini College 
P. Van Noorloos CVO / Farelcollege 
M. Schenk Ver. voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk 
D. Wakker  CVO/,Farelcollege 
A.J. Vos Stichting Protestants Christelijk Onderwijs (PCOAZ) 
B. Verwijmeren Stichting Openbaar Onderwijs 3primair 
J. Modderman Vereniging voor Primair Onderwijs West-Nederland 
R. Frijhoff Stichting Openbaar Onderwijs 3Primair/Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden 
J. Groeneweg  Gemeente Ridderkerk, notulist 
 
Afwezig met kennisgeving: 
Dhr. Dogger  Ver. voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk 
A. Remis Vereniging voor Protestants Christelijk Schoolonderwijs te Slikkerveer 
E. van Buren Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden, Gemini College 
J.M.A. van den Broek  Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 
Mw. Kolk-Overmeijer  Vereniging voor Primair Onderwijs West-Nederland 
 
 
1. Opening door de voorzitter, wethouder A. den Ouden en vaststelling van de agenda 
Dhr. Den Ouden opent de vergadering en de agenda wordt vastgesteld. De voorzitter verspreidt 
onder de deelnemers een gewijzigde pagina uit het voorstel van het programma en overzicht 
huisvesting met betrekking tot de uitbreiding van het Farelcollege (nr. 18) en geeft hier een 
toelichting op. 
 
 
2. Mededelingen 
Dhr. De Haan geeft aan, dat een concept RPO in het OOGO besproken moet worden ter 
verkrijging van instemming. Binnenkort zal o.a. ten behoeve van het Maximacollege een concept-
RPO bij OCW worden ingediend. Hiermee wordt beoogd dat het Maximacollege de status van 
nevenvestiging verkrijgt. Dhr. De Haan geeft aan, dat er in dit concept-RPO geen 
huisvestingsconsequenties voor Ridderkerk opgenomen zijn. Omdat het kort dag is vraagt dhr. De 
Haan aan de leden van het OOGO welke procedure gevolgd kan worden om instemming van het 
OOGO te krijgen. De aanwezigen vinden de mondelinge informatie van dhr. De Haan voldoende 
om in te stemmen met het concept – RPO. Dhr. Wakker zal het concept RPO aan de leden van het 
OOGO mailen. 
 
Dhr. Verwijmeren stelt Ronald Frijhoff voor. Dhr. Frijhoff is de nieuwe medewerker 
onderwijshuisvesting voor zowel OZHW als 3primair.  
 
Dhr. Den Ouden laat weten, dat er vanuit Barendrecht een initiatief is gekomen om begin 2012 een 
miniconferentie passend onderwijs te organiseren. Er is nog geen datum en agenda bekend, maar 
de gemeente steunt dit initiatief. Mevr. Kubbe geeft aan, dat er gezocht wordt naar mensen die 
mee willen denken over de invulling van het programma. Als er mensen zijn die dit graag willen 
doen kunnen zij zich aanmelden bij mevr. Kubbe. Dhr. Verwijmeren geeft aan, dat hij Dick 
Rasenberg – coördinator PO - een geschikt persoon vindt voor deze conferentie. 
 
Dhr. Den Ouden geeft aan, dat de folder met het onderwijsaanbod van Ridderkerk niet meer 
actueel is en dat daar een nieuwe opzet voor moet komen. Nadat er over verschillende opties is 
gesproken wordt besloten de folder niet meer te actualiseren. Vanuit de bestaande rubriek 
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onderwijs op de website van de gemeente komen er links, voor zover dat nog niet het geval is, 
naar de website van de scholen.  
 
Dhr. Den Ouden herinnert de aanwezigen nog aan het project “BAR gezond” dat van 26 tot 30 
september in Barendrecht georganiseerd wordt en waarvan al eerder uitnodigingen verstuurd 
waren naar de scholen in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. 
 
3. Vaststelling van het verslag van 20 januari 2011  
In het verslag van 20 januari staat bij de aanwezigen mevrouw Van Driel. Dit is niet juist dit moet 
mevrouw Van Buren zijn. Na deze wijziging wordt het verslag vastgesteld.  
 
4. Concept Programma en Overzicht huisvesting onderwijs 2012 
Dhr. Den Ouden geeft een korte toelichting op het programma en overzicht met de vraag of 
iedereen kan instemmen met dit voorstel. N.a.v. van deze vraag ontstaat discussie. De heer De 
Haan kan niet akkoord gaan met het voorstel tot het beschikbaarstellen van een bouwkrediet ten 
behoeve van de uitbreiding van het Farelcollege , omdat in zijn optiek geen relatie met de notitie 
overcapaciteit wordt gelegd terwijl dat wel voor de hand ligt. Hij geeft ook aan dat hij ter 
vergadering stukken ontvangt over het ter beschikking stellen van een bouwbudget. Hij zet 
vraagtekens bij de gevolgde procedure. Daarnaast meldt de heer De Haan het vreemd te vinden 
dat een eerdere discussie over het afstemmen van capaciteit en slimmer gebruik ervan binnen het 
VO kennelijk geen enkele rol meer speelt bij de besluitvorming, zoals dat wel gebeurt in 
Barendrecht. 
De heer De Haan constateert verder dat bij scholen die te kampen hebben met een groeiend 
aantal leerlingen en recht hebben op extra vierkante meters voortaan mogen rekenen op een 
permanentie uitbreiding van hun capaciteit. Terzijde merkt hij op dat het Gemini college 10 jaar 
lang gebruik heeft moeten maken van noodlokalen. 
De heer Den Ouden geeft aan dat in het overzicht dat begin mei 2011 is verspreid de aanvraag 
van het Farelcollege is opgenomen. Omdat de gemeente een scherpere onderbouwing van de 
leerlingenprognose verlangde, was - vooruitlopende op de definitieve bepaling van de 
ruimtebehoefte en om het proces niet onnodig te vertragen – een bouwvoorbereidingskrediet in het 
concept programma opgenomen. De heer Den ouden geeft tevens aan dat permanente bouw 
slechts toegestaan wordt voor de oppervlakte die na 15 jaar nog minimaal nodig is. In dit 
beoordelingscriterium is geen wijziging gekomen. 
De heer De Haan hecht eraan op te merken dat hij het Farel College een mooie permanente 
uitbreiding van hun hoofdvestiging niet misgunt. Hij snapt de onderwijsinhoudelijke argumenten en 
gunt alle leerlingen in Ridderkerk mooie onderwijsvoorzieningen. 
De heer Wakker merkt op dat het voorstel het resultaat is van jarenlang overleg met de gemeente 
over het tekort aan huisvesting voor het Farelcollege. Ook daar wordt al ruim tien jaar gebruik 
gemaakt van een oude basisschool in de Jasmijnstraat als dislocatie. Het gaat echter niet alleen  
om verbetering van de huisvesting, maar om een oplossing voor het nijpende tekort aan ruimte 
voor het aantal leerlingen dat de school heeft.  
Al jaren groeit het Farelcollege sterk en blijft adequate huisvesting een probleem. Op basis van de 
toename van het aantal leerlingen met meer dan 10% kan het Farelcollege sinds 2007 op grond 
van de verordening aanspraak maken op extra huisvesting. In 2010 is het oude gebouw van “De 
Burcht’ als noodvoorziening in principe voor een jaar in gebruik genomen, maar zelfs dan heeft het 
Farelcollege nog altijd een substantieel tekort aan ruimte. Het water staat ons in dat opzicht tot aan 
de lippen. Gezien de prognoses is niet te verwachten dat zonder uitbreiding dit probleem kan 
worden opgelost. Met de gemeente is de afgelopen jaren gezocht naar een adequate, 
toekomstbestendige oplossing. De uitbreiding is om die reden gebaseerd op de prognose van 
2030. De heer Wakker meent dan ook dat daarmee is voldaan aan de geldende voorwaarden voor 
uitbreiding. 
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De heer Verwijmeren geeft aan dat met hem geen overleg is gevoerd over het verzoek betreffende 
CBS De Fontein waarbij ook OBS De Bosweide is betrokken. De heer Van der Poel geeft aan dat 
dit ook een rol heeft gespeeld bij de afwijzing van het verzoek zoals dat door PCPO voor CBS de 
Fontein was ingediend. 
De heer Schenk geeft aan dat zijn verzoek voortvloeit uit het verlopen van de termijn van de 
semipermanente huisvesting uit 2000 en de 15-jaarsprognose uit 2010 die recht doet bestaan op 
permanente uitbreiding van vierkante meters. Op basis van het recht op uitbreiding is het PCPO er 
veel aangelegen om het  budget voor uitbreiding van De Fontein toe te voegen aan de reeds 
toegekende budgetten voor De Fontein/De Bosweide; op basis hiervan en het budget voor 
vervanging van de gymzaal Pretoriusstraat zou nadere invulling van de brede school Bolnes 
kunnen plaatsvinden. De heer Schenk geeft aan, gelet op de verordening, aanspraak te hebben op 
uitbreiding van De Fontein. Hij vraagt om een formele reactie op het formeel door hem ingediende 
verzoek. 
De heer Verwijmeren wil vastgelegd zien dat eerder toegekende en geparkeerde gelden ten 
behoeve van De Bosweide behouden blijven zoals is afgesproken. Dhr. Den Ouden zegt dit toe. 
De heer Verwijmeren is het niet eens met de eigen bijdrage die van het bestuur wordt verlangd als 
gevolg van achterstallig onderhoud aan de daklichtkozijnen van OBS De Noord (nr. 13). De heer 
Verwijmeren geeft aan inzicht te willen hebben in de technische onderbouwing van deze korting. 
Een percentage van 15% is ergens op gebaseerd. Hij kent de onderbouwing niet. Van achterstallig 
onderhoud onder 3Primair is naar zijn mening geen sprake. De heer Van der Poel geeft aan dat 
het achterstallig onderhoud bij inspectie door de gemeente is gebleken; niet is vastgelegd op welke 
periode dit betrekking heeft en dat is ook voor dit oordeel niet relevant omdat wat dit betreft 
3Primair is getreden in de rechten en verplichtingen van haar rechtsvoorgangers. Onder verwijzing 
naar het overdrachtsdocument meent dhr. Verwijmeren dat dit anders geïnterpreteerd zou moeten 
worden. 
 
Na afloop van de discussie wordt er gekeken wie er met het document instemt.  
 
Dhr. De Haan stemt in met het document, maar niet met nr. 18 (Farelcollege). 
Dhr. Verwijmeren stemt in met het document, maar niet met nr. 13 (De Noord). 
Dhr. Vos stemt in met het document. 
Dhr. Wakker stemt in met het document op basis van de verordening. 
Dhr. Schenk stemt in met het document, maar niet met nr. 1 (CBS De Fontein). 
Dhr. Mijnders stemt in met het document. 
Dhr. Baaijens stemt in met het document. 
Dhr. Modderman stemt in met het document. 
 
Dhr. Den Ouden trekt de volgende conclusies: 

- Er moet een verhelderend gesprek komen over  De Fontein; de gemeente reageert op het 
formele verzoek. Het resultaat hiervan wordt aan de deelnemers voorgelegd. 

- De mening van dhr. De Haan over nr. 18 (Farelcollege) wordt meegenomen in de 
beoordeling door het college.  

- De technische onderbouwing van de korting van 15% wordt met 3primair besproken.  Het 
resultaat hiervan wordt aan de deelnemers voorgelegd. 

- Het verslag van deze vergadering wordt op korte termijn verstuurd naar de leden van het 
OOGO met het verzoek om een snelle reactie. Na goedkeuring wordt het verslag ook ter 
kennisneming naar de leden van de gemeenteraad gestuurd. 

 
 
 
5. Overcapaciteit schoolgebouwen 
Dhr. Den Ouden geeft aan, dat er over de conceptnotitie inmiddels gesprekken zijn gevoerd met 8 
schoolbesturen; met de 2 andere vindt op korte termijn een gesprek plaats . Op basis van deze 
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gesprekken wordt een definitieve versie gemaakt. De opmerkingen die tijdens de afzonderlijke 
gesprekken gemaakt zijn, worden meegenomen in de definitieve versie.  
Dhr. Den Ouden vraagt aan de leden van het OOGO of er op basis van de notitie samen nieuw 
beleid kan worden ontwikkeld. Dhr. De Haan geeft aan, dat er ter zake al beleid is besproken en 
vastgelegd in de nota Integraal Accommodatiebeleid. Hij stelt voor vanuit deze nota te vertrekken: 
per wijk kijken naar de behoefte en de wijkontwikkelingsprogramma’s, de verzoeken van 
maatschappelijke instellingen en dat integraal bespreken. Verder verwijst hij naar zijn eerder 
gemaakte opmerkingen over de relatie tussen deze notitie en verzoeken om uitbreiding van 
schoolgebouwen. De heer Schenk ondersteunt deze motivatie en geeft tevens aan dat het totaal 
aan leegstaande lokalen in 2020 per wijk moet worden bekeken. Het PCPO hecht nog steeds grote 
waarde aan een voortzetting van de afspraken uit het accommodatiebeleid in samenhang met de 
wijkontwikkelingsplannen. 
 
Nadat er diverse gedachten gewisseld zijn, wordt besloten om een gezamenlijk overleg tussen de 
schoolbesturen te beleggen. Daarin spreken zij – in navolging van o.a. Zwijndrecht - met elkaar 
over het onderwijs dat Ridderkerk zou moeten bieden. Onderwijshuisvesting is slechts een 
onderdeel daarvan. Alle besturen zouden hierin mee moeten gaan. Voorbereiding kan in 
werkgroepen plaatsvinden. Dhr. Vos zal een voorstel doen voor het eerste overleg. In dit overleg 
zal o.a. het accommodatiebeleid besproken worden en vervolgens komt dit onderwerp nogmaals 
op de agenda voor het OOGO.  
Op de vraag van de heer De Haan naar de status van de VO-prognoses geeft de heer Den Ouden 
aan dat niet is voorgeschreven dat alleen prognose afkomstig van de gemeente mogen worden 
gehanteerd. Het gaat om de gehanteerde systematiek en de bijbehorende onderbouwing. 
 
6. Actualisatie meerjarenonderhoudsplan 
Dhr. Van der Poel geeft aan, dat het meerjarenonderhoudsplan voor de zomervakantie is geleverd. 
Momenteel ondergaat het plan een kwaliteitstoets en de verwachting is, dat het plan kort daarna  
verspreid kan worden. Op basis van de onderhoudsplannen van de gemeente en de besturen kan 
overleg tussen – de technische mensen van de - partijen worden gevoerd voordat er 
huisvestingsverzoeken worden ingediend. Afgesproken wordt dat de gemeente kan beschikken 
over de onderhoudsplannen van de besturen en dat deze door de schoolbesturen worden 
toegezonden, voor zover dat nog niet gebeurd is.   
 
7a. Benadering asbestproblematiek 
Van de gemeente hebben de scholen een kort overzicht van aandachtspunten in verband met  de 
asbestproblematiek gekregen. Dhr. Den Ouden geeft aan, dat het een overzicht is dat gebruikt kan 
worden bij het aantreffen van asbest. Ze zijn afkomstig uit een concept van een interne notitie van 
de gemeente en is bestemd voor degene die betrokken zijn bij opdrachten van de gemeente. De 
verantwoording voor de schoolgebouwen ligt bij de schoolbesturen. Zij kunnen gebruik maken van 
de kennis en kunde die binnen de gemeente is ontwikkeld. Geadviseerd wordt om bij het 
verstrekken van opdrachten een passage over verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op te 
nemen; de gemeente beschikt over een voorbeeldtekst. 
 
7b. LEA, stand van zaken 
Dhr.  Verwijmeren vraagt zich af wat de stand van zaken is rond de afspraken die gemaakt zijn 
tijdens de LEA bijeenkomst van 25 mei jl. Mevr. Kubbe laat weten, dat er met ieder punt aan de 
slag is gegaan. Alle werkgroepen zijn na de zomervakantie begonnen of gaan op heel kort termijn 
beginnen.  
Dhr. Van der Poel geeft nog aan, dat de site van LEA in ontwikkeling is. Iedereen kan inloggen op 
de site en zelf ook documenten uploaden. Binnenkort zullen er  forums aan de site gekoppeld 
worden om ideeën uit te wisselen. De gemeente gaat deze forums in de gaten houden en als blijkt  
dat een thema meer aandacht nodig heeft, zal zij dit agenderen of anderszins in actie komen. 
Scholen en besturen worden vooral opgeroepen om zelf thema’s ter bespreking in te brengen. 
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8. Rondvraag en sluiting 
Niets meer aan de orde zijnde sluit dhr. Den Ouden de vergadering.  
 
 

Volgende OOGO-vergadering: datumvoorstel volgt 
 
 
 
 
 
 
Bijlagen 

 verslag van gesprek met PCPO van 8 september 2011 
 verslag van gesprek met 3Primair van 15 september 2011 
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Kort verslag van het gesprek tussen Meindert Schenk (PCPO), Sandra Kubbe en Ludo van 
der Poel (gemeente Ridderkerk) d.d. 8 september 2011. 
 
Onderwerp: verzoek om vervangende nieuwbouw ten behoeve van CBs De Fontein 
 
Van beide kanten wordt nog eens aangegeven wat met het verzoek ten aanzien van De Fontein 
wordt beoogd en hoe dat is opgevat. 
 
PCPO: met het budget verbonden aan de vervangende bouw van De Fontein op basis van de 
verordening en samen met de reeds gereserveerde gelden ten behoeve van De Fontein en De 
Bosweide en renovatiegelden gymlokaal zou een laatste poging worden ondernomen in de richting 
van een Brede School/MFA in Bolnes. Bij het mislukken van deze poging zal ieder (school)bestuur 
zijn eigen school opknappen en uitbreiden en laten we helaas een prachtige kans liggen voor de 
wijk Bolnes. 
Gemeente: uit verzoek en gesprekken is opgemaakt dat met het verzoek een laatste poging werd 
gedaan om een goed onderbouwd voorstel met betrekking tot een BS/MFA Bolnes in te dienen. 
 
Vastgesteld wordt dat ontbreekt een formele reactie op het indiende verzoek om nieuwbouw, 
vervangende nieuwbouw en voorbereidingskrediet nieuwbouw. Over deze reactie verschillen 
PCPO en de gemeente van mening. 
 
PCPO: als gekeken wordt naar wat de school over 15 jaar nodig heeft (permanente huisvesting 
voor 9 á 10 groepen) en wat de school nu aan permanente lokalen heeft (7 lokalen), dan heeft de 
school conform de verordening aanspraak op uitbreiding met 2 á 3 permanente lokalen.  
De afwijzing van de aanvraag heeft PCPO verbaasd gelet op mailcorrespondentie, gesprekken en 
de aanvraag. Duidelijk is dat er reeds jaren wordt gesproken over nieuwbouw Bolnes. Duidelijk is 
dat er in 2010 vanwege financiële redenen door de gemeente is afgezien van totale nieuwbouw. 
Gelet op de uitgangspunten in 2008 (bijeenkomst ARA accomodatieplan/ihp ) heeft PCPO de 
handschoen opgepakt om met de wettelijke aanspraken op vergoedingen, reeds toegezegde 
onderhoudsgelden en mogelijke renovatiegelden van gymlokaal alsnog een mooie voorziening te 
realiseren voor Bolnes.     
 
PCPO vindt voor deze opvatting steun in de beoordeling van het verzoek van het Farelcollege en 
op basis van de verordening. Temeer daar de wethouder in het OOGO aangaf dat met een 
prognose van 15 jaar kan worden aangetoond dat permanente huisvesting noodzakelijk is en dat 
de dislocaties van tijdelijke aard waren. Bij CBS Fontein is sprake van dezelfde omstandigheden, 
er is al jaren sprake sprake van onderdimensionering, de huidige tijdelijke lokalen zijn slechts voor 
15 jaar gepland en dus van tijdelijke aard en er is een prognose over 15 jaar waaruit blijkt dat 
permanente huisvesting noodzakelijk is.    
 
Gemeente: situatie Fontein is niet te vergelijken met die van het Farelcollege. Van begin af aan 
was duidelijk dat het gebruik van de dislocaties door het Farelcollege van tijdelijke aard was en dat 
hier bovendien de wens van unilocatie speelt. 
Primair is door PCPO verzocht om nieuwbouw en een voorbereidingskrediet hiervoor: deze zijn 
niet aan de orde omdat deze voorzieningen alleen van toepassing zijn op nieuwe scholen. 
Vervolgens is verzocht om vervangende nieuwbouw, hetgeen gelet op de toelichting, gelezen moet 
worden als uitbreiding van het permanente deel van het schoolgebouw ter vervanging van de 
tijdelijke lokalen. Een dergelijk verzoek moet vergezeld gaan van een bouwkundige opname 
waaruit de slechte/matige conditie van de te vervangen lokalen blijkt. Een dergelijk bouwkundige 
opname is niet verstrekt en ook anderszins is niet van de slechte/matige conditie van deze lokalen 
gebleken. Bovendien zijn deze lokalen nog niet afgeschreven.  
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Deze opvatting is reeds voorbesproken met de wethouder; het resultaat van dit gesprek zal nog 
met hem worden besproken. Op basis daarvan zal het advies aan het college worden 
geformuleerd en de OOGO-deelnemers worden toegezonden. 
 
PCPO en de gemeente stellen vast dat zij ook na een verdere gedachtewisseling op dit punt van 
mening blijven verschillen. Zij spreken af dat zij dit middels dit verslag onder de aandacht van de 
OOGO-deelnemers te zullen brengen. 
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Kort verslag van gesprek tussen 3Primair en de gemeente Ridderkerk d.d. 15 september 
2011 
 
Onderwerp: vervanging bovendakse kozijnen van OBS De Noord en eigen bijdrage bestuur 
 
Aanwezig: Ronald Frijhoff (3Primair) en Ludo van der Poel (gemeente Ridderkerk) 
 
 
Ten aanzien van de eigen bijdrage van 15 % die van het bestuur wordt gevraagd, geeft de heer 
Van der Poel aan dat: 

1. deze bijdrage en dit percentage is gebaseerd op het oordeel van een ter zake deskundige 
van de gemeente; 

2. de vervanging eerder plaatsvindt dan in het meerjarenonderhoudsplan van de gemeente is 
opgenomen (2033). Ook wanneer wordt uitgegaan van een gemiddelde levensduur van 
buitenkozijnen van 50 jaar (vervangingsjaar 2023) worden de kozijnen 11 jaar eerder 
vervangen. Dit komt overeen met 18%; 

3. door 3Primair niet aangetoond kan worden dat vanaf 2007 buitenonderhoud heeft 
plaatsgevonden ter voorkoming van de noodzaak van vervanging van de kozijnen. 

 
De heer Frijhoff geeft aan: 

1. dat een genormeerde onderbouwing van het geconstateerde achterstallig onderhoud wordt 
gemist. Hierdoor bestaat de kans op willekeur bij de bepaling van de eventuele bijdrage; 

2. dat de constructie van de kozijnen en het gebrek aan noodwaterafvoer niet een levensduur 
van deze kozijnen van 50 of 60 jaar rechtvaardigt; 

3. de gevraagde 15% eigen bijdrage zich ook uitstrekt over de periode vóór 2008 toen de 
gemeente het onderhoud van de openbare scholen verzorgde; 

4. dat 3Primair een beroep zal doen op het bepaalde in het overdrachtsdocument om – een 
deel van – deze bijdrage op de gemeente te verhalen. 

 
Conclusie: 

1. de gemeente handhaaft het onderhavige voorstel zoals dat voorlag tijdens het OOGO van 
1 september 2011; 

2. 3primair blijft bezwaar maken tegen het voorstel van een eigen bijdrage van 15% 
gebaseerd op een niet nader onderbouwd oordeel en is niet akkoord met dit onderdeel van 
het programma 2012; 

3. 3Primair zal een beroep doen op het bepaalde in het overdrachtsdocument om – een deel 
van – de bijdrage van 15% op de gemeente te verhalen; 

4. op basis van een in te stellen nader onderzoek zal in goed overleg de omvang van de te 
vervangen kozijnen worden vastgesteld. 

 


