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 Achterom 70 
 2991 CV Barendrecht 
 Tel. 0180-620533 
 
 Postbus 217 
 2990 AE Barendrecht 
Aan de leden van de Gemeenteraad 
Gemeente Ridderkerk 
Postbus 271 
2980 AG RIDDERKERK 
 
  
 
       Barendrecht, 13 oktober 2011 
       Secr./11.84 
 
        
 
 
Geachte leden van de Gemeenteraad Ridderkerk, 
 
Inleiding 
In de moties van 24 april 2008 en 06 november 2008 is uw raad van mening dat het 
steeds opnieuw uitstellen van allerlei aanpassingen en onderhoud aan OBS De Bosweide 
en CBS De Fontein vervelende vormen voor beide scholen gaat aannemen. Het 
toenmalige college werd verzocht om in overleg te treden met de relevante partijen om 
de plannen brede school en sportvoorzieningen op te pakken en uit te werken en uiterlijk 
op 31 maart 2009 met voorstellen naar uw raad te komen. 
De nieuwe wethouder, de heer Blesgraaf, heeft uw moties positief opgepakt en heeft ons 
verzekerd dat het voorstel met betrekking tot nieuwbouw brede school met de daarbij 
behorende middelen in de begrotingsraad van november 2010 zou worden behandeld.  
 
Aanvragen onderwijshuisvesting 
Ter ondersteuning van bovengenoemde moties en de wethouder hebben 3Primair en 
PCPO Barendrecht Ridderkerk gezamenlijk een aanvraag huisvestingvoorziening 
ingediend voor nieuwbouw van OBS De Bosweide en CBS De Fontein.  Deze aanvraag is 
in 2010 door de gemeente afgewezen bij gebrek aan gemeentelijke middelen.  
Daar de schoolbesturen begrip hebben voor de gemeentelijke omstandigheden is er in 
2011 een nieuwe aanvraag door PCPO Barendrecht en Ridderkerk ingediend voor 
nieuwbouw van een aantal in overleg met de gemeente nader te bepalen permanente 
lokalen. Het doel van deze aanvraag is om met de reeds gereserveerde gelden voor 
aanpassingen en onderhoud in combinatie met de gelden voor nieuwbouw van 
permanente lokalen en in combinatie met de bouw van een nieuw gymlokaal (ter 
vervanging van het afgeschreven gymlokaal aan de Pretoriastraat) alsnog een 
accommodatie te bouwen mede in het maatschappelijk belang van de inwoners van 
Bolnes. Op deze wijze ontstaat een brede school of speelleercentrum Bolnes waar geen 
sprake zal zijn van toekomstige leegstand op basis van de huidige normen en waarbij de 
verordening onderwijshuisvesting wordt gevolgd, gehanteerd en uitgevoerd.  Gelet op 
het overleg met de gemeente in de afgelopen maanden en de afwijzing van de aanvraag 
zal deze brief aan uw raad zich beperken tot het rechtmatig beroep op nieuwbouw van 
DRIE permanente lokalen voor CBS De Fontein. 
 
Verordening onderwijshuisvesting 
Voor permanente bouw van lokalen is het noodzakelijk dat een aanvraag wordt gedaan 
op basis van een 15-jaarsprognose.  Op basis van de huidige gemeentelijke prognose 
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heeft CBS De Fontein recht op negen permanente lokalen. CBS De Fontein heeft op dit 
moment zes permanente lokalen en zes tijdelijke lokalen.  Het dertiende tijdelijke lokaal 
is door het schoolbestuur zelf gefinancierd gelet op een onderdimensionering van 
vierkante meters ten opzichte van de verordening in relatie tot het aantal leerlingen en 
een verschil van mening in prognose op korte termijn (zie bijlage plattegrond OBS De 
Bosweide en CBS De Fontein).  
Uitgaande van het bovenstaande bestaat er op basis van de door uw raad vastgestelde 
verordening onderwijshuisvesting en op basis van de door de gemeente opgemaakte 
prognoses aanspraak op de bouw van DRIE permanente lokalen voor CBS De Fontein. 
   
Prognoses 
Op basis van de huidige gemeentelijke prognose  hebben OBS De Bosweide en CBS De 
Fontein op termijn voldoende permanente lokalen (met inachtneming van nieuwbouw 
drie permanente lokalen voor CBS De Fontein) zonder dat er sprake is van leegstand. De 
drie tijdelijke lokalen van de OBS De Bosweide en de drie tijdelijke lokalen van CBS De 
Fontein zullen/kunnen worden afgestoten zodra er sprake is van terugloop van 
leerlingen.  
Op basis van de gemeentelijke prognoses, zoals opgesteld in 2000, heeft er destijds een 
ruil van permanente lokalen plaatsgevonden tussen OBS De Bosweide en CBS De 
Fontein. Op basis van de prognoses 2000 werd het aantal lokalen voor 2015 voor CBS De 
Fontein geschat op zes permanente lokalen en het aantal lokalen voor OBS De Bosweide 
op 11 permanente lokalen. Voor de jaren 2000-2015 werden voor de tijdelijke opvang 
van leerlingen  van beide scholen tijdelijke lokalen geplaatst (zes voor CBS De Fontein en 
drie voor OBS De Bosweide).  Op basis van de huidige gemeentelijke prognoses, zoals 
opgesteld in 2009, blijkt dat de prognoses uit 2000 geheel niet zijn uitgekomen. Het 
leerlingaantal per 01-10-2010 bedraagt voor OBS De Bosweide 289 leerlingen en voor 
CBS De Fontein 269 leerlingen (één groep= één lokaal minder).  Voor het 
leerlingenaantal in de afgelopen jaren verwijs ik u naar onderstaande getallen en 
bijbehorende grafiek. 
 

Jaar okt.   2005 2006 2007 2008 2009 2010  

OBS DE Bosweide 273 262 264 264 290 289  
CBS De 
Fontein   268 259 240 246 266 269  
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Wij begrijpen dat wij de gevolgen van de prognoses zoals opgesteld in 2000 niet kunnen 
wijzigen. Het is echter niet gewenst om op basis van verkeerde prognoses door te blijven 
gaan met het geven van onderwijs in tijdelijke voorzieningen voor nog een reeks van 
jaren met daarbij ook nog een gebrek aan overige onderwijsruimten. Ook op basis van 
het verleden is het dringend gewenst om te komen tot nieuwbouw van drie permanente 
lokalen onder afstoting van drie tijdelijke lokalen. 
 
Aanpassingen en onderhoud 
Binnen de gemeentelijke begroting is op dit moment reeds een totaalbedrag 
gereserveerd in het OHP 2011 ad. € 1.201.250,00 ten behoeve van een speellokaal voor 
OBS De Bosweide (2004), een speellokaal voor CBS De Fontein (2004), interne 
aanpassingen aan het gebouw op basis van lokaal maatwerkgelden (2004), en 
vervanging van de dakbedekking (2007). Al deze maatregelen zijn tot op heden niet 
uitgevoerd in verband met gewekte verwachtingen inzake nieuwbouw brede school dan 
wel ambitie om te komen tot een Brede School Bolnes c.q. speelleercentrum Bolnes. Een 
dergelijk speelleercentrum zal in samenhang met de voorzieningen in de omgeving een 
bijdrage leveren aan de revitalisering van de wijk Bolnes en zal in samenspraak met 
betrokken partners worden ontwikkeld. De gedachte is om het financieel afgeschreven 
gymlokaal (1970)  aan de Pretoriastraat ook te betrekken bij de verbouw van de scholen 
evenals het betrekken van activiteiten op het gebied van kinderopvang, peuterspeelzaal 
etc.  
 
Kadernota 2012 
Onze aanvraag van februari 2011 richt zich specifiek op het beschikbaarstellen van 
gelden voor permanente bouw van lokalen voor CBS De Fontein. In de kadernota 2012, 
zoals door uw raad vastgesteld in juni 2011, is een bedrag opgenomen van 
€ 1.084.000,00 hetgeen een gemeentelijke vertaling is voor vervanging van de huidige 
zes tijdelijke lokalen voor zes permanente lokalen en aansluit op onze oorspronkelijke 
aanvraag voor opname op het programma 2012. 
  
Afwijzing aanvraag  
Na uw zomerreces moeten wij constateren dat onze aanvraag van februari 2011 voor 
nieuwbouw van permanente lokalen ter vervanging van de tijdelijke lokalen door het 
college van burgemeester en wethouders is afgewezen met als argumenten dat de 
tijdelijke voorzieningen in financiële zin in 2014 zijn afgeschreven en niet is aangetoond 
dat deze voorzieningen niet meer geschikt zijn voor het onderwijs.  
De opgenomen gelden in de kadernota en de argumenten waarop onze aanvraag is 
afgewezen komen ons vreemd voor, aangezien deze argumenten ook bekend waren bij 
het opnemen van het bedrag ad. € 1.084.000,00 in de kadernota 2012. 
In de verordening is het financieel niet afgeschreven zijn van een voorziening geen 
argument voor afwijzing van een aanvraag. Zwart-wit geredeneerd zou voor tijdelijke 
lokalen een gemeentelijke afschrijving van tientallen jaren gekozen kunnen  worden 
waardoor aanvragen voor permanente bouw altijd kunnen worden afgewezen door de 
gemeente.  De geschiedenis in Ridderkerk leert ook dat de regel over het financieel niet 
afgeschreven zijn van voorzieningen bij andere aanvragen geheel niet wordt 
meegenomen bij gedeeltelijke nieuwbouw of vervangende bouw. Dus afgezien van het 
feit dat het geen legitiem argument is kan tevens een bepaalde willekeur van 
argumenten worden ontdekt. 
Het feit of de tijdelijke voorziening wel of niet meer geschikt is voor het onderwijs is niet 
van belang aangezien op een 15-jaarsprognose kan worden aangetoond dat permanente 
huisvesting noodzakelijk is.  De gemeentelijke prognose geeft duidelijk aan dat er een 
tekort is aan DRIE permanente lokalen bij CBS De Fontein.  
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Notitie overcapaciteit onderwijshuisvesting Ridderkerk 
In de gemeentelijke notitie “overcapaciteit onderwijshuisvesting Ridderkerk” van 2011 
aangaande toekomstige leegstand van scholen wordt bij de CBS De Fontein gemeld dat 
er in 2020 sprake zou zijn van 3 lokalen overcapaciteit/ leegstaand. De door de 
gemeente benoemde leegstand bij CBS De Fontein is echter fictief aangezien de tijdelijke 
lokalen tot 2014 geacht worden mee te gaan gelet op de prognoses uit 2000. Dit is zowel 
mondeling als schriftelijk meerdere malen aan de orde gesteld bij de gemeente. Deze 
opmerking over fictieve leegstand geldt overigens ook voor ondermeer OBS De 
Bosweide,  CBS De Wingerd en CBS De Bongerd. Het is het PCPO-bestuur niet geheel 
duidelijk waarom deze toevoeging niet in de notitie is terug te vinden, temeer daar 
mogelijk een verkeerd beeld ontstaat over overcapaciteit bij uw raadsleden. In diverse 
overleggen hebben wij met name onze interesse uitgesproken over de nog nader uit te 
werken paragraaf negen “beleid overcapaciteit onderwijshuisvesting Ridderkerk” van 
betreffende notitie in aansluiting op de werkconferentie “accommodatiebeleid Ridderkerk” 
van 11 november 2009 in hotel ARA te Zwijndrecht. 
   
Rapport Rekenkamer Onderwijshuisvesting 
Het rapport van de Rekenkamer Ridderkerk inzake onderwijshuisvesting uit 2011 geeft 
het volgende aan:  
122 De Ridderkerkse onderwijsinstellingen zijn niet tevreden over de uitvoering van de 
gemaakte afspraken. Daarbij worden de volgende zaken aangegeven: 
1. Uit interviews blijkt dat niet altijd tijdig gereageerd wordt op brieven en dat gewekte 
verwachtingen niet altijd waargemaakt worden, bijvoorbeeld rondom de Brede School 
Bolnes. 
Met de aanvraag voor nieuwbouw van permanente lokalen voor de CBS De Fontein en de 
middelen voor onderhoud en aanpassing willen de betrokken partners voor de drie 
bestaande doelen (huisvesten conform verordening, brede scholen en leegstand 
tegengaan) komen tot een samenhang van huisvesting voor de wijk Bolnes.  De 
gemeente wordt/is van harte uitgenodigd om in dit geheel te participeren. Een en ander 
sluit geheel aan bij de aanbevelingen van de Rekenkamercommissie aan uw raad. 
De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie ten aanzien van de prognoses 
onderschrijven wij van harte mede gelet op onze bovengenoemde opmerkingen. 
Ook de aanbeveling om eventuele afwijkingen ten aanzien van de aanvraag helder te 
onderbouwen onderschrijven wij van harte. Hierbij gaan wij er vanuit dat er sprake is 
van éénduidig beleid ten aanzien van toe- en afwijzing van aanvragen. 
 
Samenvatting 
Gelet op de gemeentelijke prognoses en de verordening onderwijshuisvesting menen wij 
formeel aanspraak te kunnen maken op de nieuwbouw van DRIE permanente lokalen ten 
behoeve van CBS De Fontein onder gelijktijdige afstoting van DRIE tijdelijke lokalen.  
De aanvraag voor permanente bouw van lokalen wordt juist nu gedaan gelet op de vele 
andere liggende gelden ad. € 1.201.250,00 voor aanpassingen en onderhoud van de 
schoolgebouwen.  Door samenvoeging van de door de gemeente voornoemde bedragen 
en de bedragen voor uitbreiding van permanente lokalen en de gelden voor nieuwbouw 
gymzaal Pretoriastraat kan door samenwerking van de betreffende organisaties gewerkt 
worden aan een speelleercentrum ten behoeve van de inwoners van de wijk Bolnes. 
Indien de aanvraag voor vervanging van lokalen in een later stadium wordt toegekend 
moeten de nu liggende gelden besteed worden aan de onderscheiden onderdelen zoals 
vervanging dakbedekking, bouw speellokalen, renovatieactiviteiten etc. Het opnieuw 
uitstellen leidt niet tot de gewenste samenhang zoals bedoeld in de aanbevelingen van de 
Rekenkamercommissie. 
 
Verzoek aan de Gemeenteraad 
Hoewel wij vele jaren hebben gesproken over totale nieuwbouw van de scholen in Bolnes 
en alle partners overtuigd waren en vele partners nog steeds overtuigd zijn van de 
meerwaarde van dit project voor de wijk Bolnes en het onderwijs kunnen wij gegeven de 
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situatie niet anders dan begrip hebben voor de financiële situatie van de gemeente. 
Gegeven de situatie kunnen wij niet anders dan een formeel beroep doen op de formele 
richtlijnen uit de verordening onderwijshuisvesting.  
 
Wij verzoeken u derhalve voor de wettelijke, rechtmatige en uit de verordening 
voortvloeiende zaken een krediet beschikbaar te laten stellen voor DRIE  permanente 
lokalen. Uitgaande van de raming in de kadernota waarbij voor zes lokalen een bedrag 
wordt geraamd van € 1.084.000,00 kan voor drie lokalen een schatting worden gemaakt 
van € 542.000,00, zijnde de helft.   
Hierbij gaan wij uit van het behoud van de reeds toegezegde kredieten uit het verleden 
voor aanpassing en onderhoud van de bestaande gebouwen. 
Zowel de bestuurder van stichting Sport en Welzijn als de bestuurder van 3Primair 
kunnen zich vinden in ons rechtmatig beroep op drie permanente lokalen.  
Het verbaast ons dat wij zelfs voor formeel  vastgelegde zaken uit de verordening 
onderwijshuisvesting langs deze weg via uw raad moeten handelen. 
 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
VERENIGING VOOR PROTESTANTS 
CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS 
BARENDRECHT EN RIDDERKERK 
 

 
A.Dogger 
Directeur/bestuurder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc.: College Burgemeester en Wethouders Gemeente Ridderkerk 
 
 
Bijlage: plattegrond OBS De Bosweide en CBS De Fontein 
 
 



 6 
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Semi-permanent bouwjr. 2000 (bvo  : 297 m2)

Semi-permanent bouwjr. 2000 (bvo  begane grond: 500 m2)

N

P ermanent bouwjr. 1977 (bvo  begane grond: 1424 m2 )

Semi-permanent bouwjr. 2009/2010 (bvo  begane grond: 180 m2)

Semi-permanent bouwjr. 2010 (bvo  begane grond: 115 m2) rekening P CP O

Plattegrond bestaand

OBS De Bosweide 

CBS De Fontein

P ermanent bouwjr. 1977 (bvo  : 837 m2 )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


