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Verzoek voor de commissievergadering van: 11 januari 2018 

Verzoek van: Edward Piena (VVD), Leen Kruithof (CDA) en Petra van Nes- de Man (EVR) 

     

Naam onderwerp: Programma en overzicht onderwijshuisvesting 2018    

 

Aanleiding:  

De raad heeft een raadsinformatiebrief d.d. 11 oktober 2017 ontvangen over het programma en 

overzicht onderwijshuisvesting 2018. Het bestuur van het PCPO Barendrecht en Ridderkerk heeft de 

raad een brief, gedateerd 9 oktober 2017, doen toekomen, waarin zij een aantal zorgen uit en de raad 

tevens een verzoek doet. PCPO verzoekt ons zo spoedig mogelijk een bestemmingsplanprocedure op 

te laten starten om nieuwbouw van twee lokalen voor de Dr. Schaepmanschool snel te kunnen laten 

realiseren op de kavel van het hoofdgebouw. 

Omschrijving 

1. Waarom was de Koninginneweg 150 geen geschikte of een geschikt te maken huisvesting om 

twee groepen leerlingen van de Dr. Schaepmanschool tijdelijk te huisvesten? 

2. Welke andere alternatieven voor tijdelijke extra ruimte, die dichter bij de Dr. Schaepmanschool 

zijn gelegen dan het gebouw aan de Genestetstraat, zijn onderzocht en waarom zijn zij 

afgevallen? Is bijvoorbeeld overwogen om portacabins bij de Dr. Schaepmanschool te 

plaatsen of achter bij de Koninginneweg? 

3. Is het juist dat nieuwbouw van de twee lokalen voor de Dr. Schaepmanschool op de huidige 

plaats van de school vertraging op kan lopen, omdat het vigerende bestemmingsplan dat niet 

toestaat? 

4. Indien er een bestemmingsplanwijziging nodig is, wanneer komt het college dan met een 

voorstel en waarom wordt er voor dat tijdstip gekozen?  

5. Indien een bestemmingsplanwijziging voor het hele gebied nodig is en dit lang kan duren, is 

een postzegelbestemmingsplanprocedure op korte termijn te overwegen? Zo nee, waarom 

niet?  

6. Op welke wijze garandeert de wethouder, dat nieuwbouw voor CBS De Wingerd geen 

vertraging oploopt, omdat groepen van de Dr. Schaepmanschool daar door omstandigheden 

langer gehuisvest moeten worden? 

7. Tijdens de nieuwbouw van CBS De Wingerd zou herhuisvesting in de Genestetstraat het 

meest voor de hand liggen. Hoe ziet de wethouder de situatie voor zich, wanneer de 

uitbreiding van de Dr. Schaepmanschool nog niet gerealiseerd is? 

8. Het bestuur van PCPO heeft aangegeven dat de leerlingenstromen binnen Ridderkerk Oost 

en de instroom van leerlingen van OBS De Noord en CBS De Wingerd beïnvloed worden bij 

een langere duur van inwoning in de Genestetstraat van de Dr. Schaepmanschool. Deelt de 

wethouder deze opvatting? Indien dit niet het geval is, welke onderbouwing ligt dan daaraan 

ten grondslag?  



9. Nieuwbouw voor GBS De Driemaster is op het ‘Programma’ gezet. Deze nieuwbouw is niet 
opgenomen in het Integraal Accomodatieplan. Het huidige gebouw stamt uit 1965. Waarom is 
bij de inventarisatie voor het IAP deze noodzaak voor nieuwbouw niet geconstateerd, ondanks 
het feit dat het schoolbestuur daartoe geen verzoek heeft ingediend? Wanneer is het 
bouwkundig rapport van deze school bekend geworden? 

10. Door het toekennen van cultuurhistorische waarde aan het gebouw van CBS De Regenboog 
behoort alleen renovatie tot de mogelijkheden. Kan de wethouder aangeven dat dit betekent 
dat alle financiële risico’s voor rekening van PCPO komen? Graag onderbouwing van uw 
antwoord.  

 

 

Doel bespreking / beraad 

Met de antwoorden op bij de omschrijving gestelde vragen en de discussie hierover spreken we de 

verwachting uit, dat de zorgen bij de vereniging PCPO weggenomen kunnen worden. Aan de hand 

hiervan willen we ook een goede afweging kunnen maken of en zo ja, op welke wijze aan het verzoek 

van deze vereniging kan worden voldaan. Tevens verwachten we meer inzicht te krijgen, waarom voor 

het gebouw aan de Genestetstraat is gekozen om de Dr. Schaepmanschool tijdelijk lokalen ter 

beschikking te stellen.  


