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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

Elk jaar voor 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. 

  

Voor 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 verordening staat dat we voor vaststelling van het huisvestingsprogramma en -overzicht overleg 

met de schoolbesturen voeren. Dit gebeurt in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). De 

schoolbesturen krijgen in dit overleg de gelegenheid hun zienswijze over de voorstellen naar voren te 

brengen.  

 

Wij hebben het huisvestingsprogramma onderwijsgebouwen 2023 vastgesteld 

Het overleg met de schoolbesturen over het concepthuisvestingsprogramma en -overzicht was op 15 

september 2022. De schoolbesturen konden zich allemaal vinden in de voorstellen. Wij hebben 

vervolgens op 18 oktober 2022 het huisvestingsprogramma en -overzicht 2023 vastgesteld. Deze kunt u 

in de bijlage vinden. Op het huisvestingsprogramma staan 7 voorzieningen. Drie daarvan hebben geen 

financiële gevolgen: hiermee is al rekening gehouden in de begroting (huur sportvelden) of zijn geen 

kosten verbonden (huisvesting De Regenboog bij het Gemini College). 

 

Voor de bedragen van twee voorzieningen volgt een separaat raadsvoorstel 

Het gaat om bedragen hoger dan € 100.000.  

1. Een bedrag van € 650.000 voor de uitbreiding van basisschool De Piramide Centrum. Deze 

uitbreiding is voor Yes! Kinderopvang, waarmee de school een integraal kindcentrum vormt. 

Hiervoor is sloop van oude, bestaande noodlokalen nodig. De sloop is voor rekening van de 

gemeente. De gemeente investeert in de kosten voor de uitbreiding en ontvangt deze via huur 

terug van Yes! Kinderopvang. Het raadsvoorstel voor de beschikbaarstelling van dit krediet volgt 

in de 1e helft van 2023. 



2. Een bedrag van € 475.000 voor de bekostiging van de bouwvoorbereiding van de uitbreiding van 

het Gemini College. In november 2022 leggen wij uw raad een voorstel voor over de 

beschikbaarstelling van een krediet van € 7.575.000 voor deze uitbreiding. Dit bedrag is inclusief 

de bekostiging van de bouwvoorbereiding.  

 

Met twee bedragen komen we bij uw raad terug via de 1 Tussenrapportage 2023 

Het gaat om de bedragen bij de volgende voorzieningen:  

1. Een bedrag van € 99.500 voor het herstel van de constructiefout bij basisschool De Fontein. Hier 

is Kwaaitaal-beton gebruikt in de vloerelementen en daar treedt betonrot op.  

2. Een bedrag van € 9.200 voor het herstel van de constructiefout bij basisschool De Bosweide. 

Hier is Kwaaitaal-beton gebruikt in de vloerelementen en daar treedt betonrot op.  

 

De voorzieningen op het huisvestingsprogramma zijn voor het jaar 2023. Om over een langere periode 

inzicht te hebben in de benodigde investeringen voor onderwijs en integrale kindcentra, werken wij aan 

een huisvestingsplan. Wij verwachten uw raad in 2023 het Huisvestingsplan onderwijs en integrale 

kindcentra voor te leggen.  

 

 

Hoogachtend, 

 

het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 

de secretaris,           de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

dhr. H.W.J. Klaucke          mw. A. Attema 
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