
 

VRAGEN COMMISSIEVERGADERING  

De commissie: Samen Leven en Samen Wonen 

Vergaderdatum: 30 november 2017 

Steller en fractie: Robert Kooijman, ChristenUnie 

Agendapunt: 3. Uitkomst inpassingsstudie Gemini op Sportpark Ridderkerk 

Portefeuillehouder: mw. T. Keuzenkamp – van Emmerik 

Datum indiening vraag bij griffie: 29 november 2017 

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 30 november 2017 

 

Vraag 1  
De kosten en dekking van dit onderdeel van het IAP, de nieuwbouw Gemini, wordt in dit raadsvoorstel 
beschreven. Hoe zorgt het college voor het totale overzicht van de financiën van alle plannen van het 
IAP (reeds in uitvoering of nog gepland) tav investeringen, kapitaallasten, onderhoudsbudgetten, lagere 
lasten etc?  
 

Antwoord  
In de RIB d.d. 24 november 2017 (kenmerk: 1286287) is een overzicht opgenomen van de 
verschillende investeringen ten behoeve van IAP. Bij eventuele aanpassingen en wijzigingen wordt dit 
financiële overzicht bijgewerkt. 

 

Vraag 2 
Zijn de locatie gebonden kosten specifiek voor deze locatie (in de hoek bij De Fakkel)? Of had bij een 
andere positionering van de school binnen het sportpark deze kosten voorkomen kunnen worden? 
 

Antwoord 
De locatiegebonden aspecten zijn gebonden aan de locatie langs de Rotterdamseweg. Deze aspecten 
zijn ook aan de orde geweest bij een situering van de school tegenover het Maxima-college. 
 

Vraag 3 
U geeft aan dat krediet mogelijk niet voldoende is, vanwege strengere kwaliteits- en energienormen. 
Wanneer wordt naar verwachting meer hierover bekend? 
 

Antwoord 
Op 21 november 2017 heeft de VNG aangegeven dat in de loop van 2018 de normbedragen voor 
bouwkosten zullen worden aangepast. Deze zullen pas in 2019 van toepassing worden. Overigens 
moet de raad dan ook een besluit nemen over de aanpassingen van de geldende verordening om deze 
bedragen ook voor Ridderkerk te laten gelden. 
 

Vraag 4 
Voor de uitbreiding van de Rehobothschool is vorig jaar geen opmerking gemaakt over een hogere 
normering vanwege strengere kwaliteits- en energienormen. Waarom toen niet, en nu wel? 
 

Antwoord 
Het besluit over de uitbreiding van de Rehobothschool dateert al van september 2016. Op dat moment 
was over deze aanpassingen nog weinig concreets bekend. 
 
 
 



 

Vraag 5 
Indien duurzaamheidsmaatregelen op termijn leiden tot exploitatievoordelen voor de gebruiker, worden 
deze kosten doorbelast naar de gebruiker. Graag uitleg hierover. 
 

Antwoord 
Gebruik van o.a. duurzame materialen en energiebesparende maatregelen leiden tot lagere 
exploitatielasten voor de school. Het is dan ook redelijk de extra kosten van deze voorzieningen (deels) 
voor rekening van de school te laten komen. 
 

Vraag 6 
Zijn er subsidies mogelijk tav bijvoorbeeld duurzaamheid? En zo ja, zijn de inkomsten daarvan 
meegenomen in de investeringsraming? 
 

Antwoord 
We hebben nog geen onderzoek gedaan naar mogelijke subsidies op het gebied van duurzaamheid. 
Daarom zijn eventuele voordelen ook niet meegenomen in de investeringsraming. 
 

Vraag 7 
Is er al met het Waterschap gesproken over de aanpassing van de verkeerslichten bij de 
Rotterdamseweg om grotere groepen fietsers veilig over te laten steken? Wat was hun reactie? 
 

Antwoord 
Voor het onderzoek naar de oversteekbaarheid is aan het Waterschap wel om gegevens gevraagd (en 
gekregen) over de verkeersregelinstallatie. We hebben nog geen verzoek gedaan om de 
verkeersregelinstallatie aan te passen. 
 

Vraag 8 
De gekozen locatie lijkt ons niet ideaal tov bushaltes. Voorgesteld wordt een voetpad aan te brengen. 
Is er overwogen om een extra bushalte aan te brengen op de Populierenlaan, ter hoogte van de 
rotonde met de beide sportparken? Dat zou niet alleen voor scholen, maar ook voor De Fakkel en de 
sportvoorzieningen een mogelijke verbetering zijn? 
 

Antwoord 
Die vraag is ons bekend en hebben we al veel eerder aan de orde gesteld bij de RET. Dit blijkt helaas 
niet mogelijk in de dienstregeling.  
 

Vraag 9 
De ChristenUnie voorziet dat het ingetekende voetpad zeker ook een aantrekkelijke fietsroute gaat 
worden voor leerlingen vanuit het centrum. Zou hier ook een fietspad, of een gecombineerd 
fiets/voetpad van gemaakt kunnen worden? 
 

Antwoord 
Dit is financieel nu niet meegenomen in het voorstel.  
Een dergelijke aanpassing heeft behoorlijke consequenties voor de gehele fiets-infrastructuur langs de 
Sportlaan om het fietsverkeer veilig te laten verlopen (bijv. bij oversteken of dubbelzijdig fietspad). 
Er moet dan nader onderzocht worden of een dergelijke aanpassing zowel fysiek mogelijk is en of dit 
verkeerskundig mogelijk is en wat de kosten daarvan zijn.  
 

 

 

 

 

 


