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Betreft: : Huisvestingsprogramma en -overzicht
onderwijsgebouwen 2021

Geachte raadsleden ,

Etk jaar vóór 1 februari kunnen de besturen van scholen een aanvraag indienen voor een
huisvestingsvoorziening die zij in het jaar daarna willen realiseren. In grote lijnen gaat het om
huisvestingscapaciteit: nieuwbouw en uitbreiding. Vanaf 2015 zijn de schoolbesturen zelf
verantwoordelijk voor onderhoud aan de buitenkant van het schoolgebouw en aanpassingen van het
schoolgebouw,

Vóór het einde van het jaar wordt op deze aanvragen door ons een beslissing genomen. Goedgekeurde
aanvragen komen op het huisvestingsprogramma en afgewezen aanvragen komen op het
huisvestingsoverzicht.

In de van toepassing zijnde verordening staat dat vóór vaststelling van het huisvestingsprogramma en
-overzicht overleg met de schoolbesturen 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 17 september 2020. Zij
konden zich allemaal vinden in de voorstellen .

Besluit
In onze vergadering van 27 oktober 2020 hebben wij het huisvestingsprogramma en -overzicht
onderwijsgebouwen 2021 vastgesteld. Op het huisvestingsoverzicht staan de vergoeding van de huur
van sportvelden voor buitengym door het voortgezet onderwijs, de uitbreiding van de Rehobothschool en
de bekostiging van bouwvoorbereiding voor de nieuwbouw van De Noord en De Wingerd.

Op het huisvestingsoverzicht 2021 met de afgewezen aanvragen staan de uitbreiding met een 7e groep
van De Piramide Rijsoord en vervangende nieuwbouw van De Klimop Centrum en De Regenboog. Het
huisvestingsprogramma en -overzicht met per aanvraag de motivering, treft u als bijlagen aan .
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Gelijktijdig met het vaststellen van het huisvestingsprogramma 2021 hebben wij besloten de volgende
bedragen vast te stellen. Met deze bedragen is rekening gehouden in de conceptbegroting 2021 :

1. Een bedrag van € 5.378,00 voor de huur van sportvelden door de scholen voor voortgezet

2.

3.

onderwijs .
Een bedrag van € 410.800 voor uitbreiding Rehobothschool (hiervoor is € 420.000 begroot).
Een bedrag van € 335.800 voor bekostiging bouwvoorbereiding De Noord (dit maakt deel uit van
de begrote € 5.550.000 voor nieuwbouw De Noord).
Een bedrag van € 292.400 voor bekostiging bouwvoorbereiding De Wingerd (dit maakt deel uit
van de begrote € 5.750.000 voor nieuwbouw De Wingerd).

4,

De komende maanden zullen wij samen met de schoolbesturen van De Noord en De Wingerd verder
werken aan de voorbereiding voor de nieuwbouw. Wij zullen u in maart 2021 nader informeren over de
plannen.

Op 10 december 2020 leggen wij u bovendien een voorstel voor beleid voor de huisvesting van een IKC
voor. Het wordt hiermee mogelijk om bij de nieuwbouw van De Noord, De Wingerd en De Driemaster1
ook ruimte voor de kinderopvang van Yes! Kinderopvang, Stichting Kinderopvang Ridderkerk en Hadassa
Kinderopvang te realiseren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de burgemenester,
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Bijlagen :
1. Huisvestingsprogramma onderwijs 2021
2. Huisvestingsoverzicht onderwijs 2021


