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Onderwerp: Programma onderwijshuisvesting 2012 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Elk jaar vóór 1 februari kunnen de besturen van Ridderkerkse scholen een aanvraag indienen voor 
een huisvestingsvoorziening die zij in het jaar daarna willen realiseren. In grote lijnen gaat het om 
groot onderhoud aan de buitenkant van het schoolgebouw en om huisvestingscapaciteit: 
nieuwbouw en uitbreiding. Vóór het einde van het jaar wordt op deze aanvragen door ons een 
beslissing genomen. Goedgekeurde aanvragen komen op het Programma en afgewezen 
aanvragen komen op het Overzicht.  
In de van toepassing zijnde verordening is aangegeven dat vóór vaststelling van het programma en 
overzicht en vóór 15 september met de schoolbesturen overleg dient te worden gevoerd. Dit 
gebeurt in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). De besturen krijgen in dit overleg 
de gelegenheid hun zienswijze over de voorstellen naar voren te brengen. Dit overleg vond plaats 
op 1 september 2011. Het verslag van dit overleg is bijgevoegd (bijlage 2). 
 
In onze vergadering van 20 september 2011 hebben wij het Programma & Overzicht 
Onderwijshuisvesting 2012 vastgesteld. U treft deze stukken - inclusief een weergave van de 
hiermee samenhangende uitgaven – hierbij aan (bijlage 1). 
 
Naast een aantal onderhoudsvoorzieningen voor een totaal van ongeveer € 300.000 bevat het 
programma twee nieuwe investeringen. Deze betreffen de uitbreiding van het Farelcollege (€ 
2.400.000) en de uitbreiding van de Rehobothschool (€ 360.000). 
 
Gelijktijdig met het vaststellen van het programma onderwijshuisvesting 2012 hebben wij besloten 
voor de hierin opgenomen voorzieningen in totaal een bedrag van € 3.063.500 voorlopig vast te 
stellen. Definitieve financiële beoordeling van deze investeringen vindt nog plaats in november in 
het kader van de behandeling van de begroting 2012 door uw raad. 
 
Ongeveer gelijktijdig met het verzenden van deze brief worden de schoolbesturen over het 
programma en overzicht onderwijshuisvesting 2012 geïnformeerd. 



   
   

   
    
Sturing en Beleid   

   
  
Onderwerp:  Programma onderwijshuisvesting 2012 (vervolg)   
 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met 
L. van der Poel (e-mail: l.v.d.poel@ridderkerk.nl of tel: 0180-451795).  
 
Hoogachtend,  
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,  
de secretaris,     de burgemeester 
 
 
 
 
Mw. M.H.J.C Nienhuis-van Doremaele  Mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlagen:  

1. Programma & Overzicht Onderwijshuisvesting 2011 met weergave van uitgaven 
2. Verslag van het OOGO over het conceptprogramma 


