
Conceptverslag OOGO van 9 oktober 2014 
 
Agendapunt: wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in verband met overheveling 
verantwoordelijkheid aanpassingen en buitenonderhoud Primair Onderwijs 
 
 
Aanwezig: 
V. Smit Wethouder Onderwijs Gem. Ridderkerk,  
B. Verwijmeren Stichting Openbaar Onderwijs 3primair 
J. van Knijff Stichting Openbaar Onderwijs 3primair 
A. Vos Stichting Protestants Christelijk Onderwijs AZ, tevens voorzitter 
P. van Noorloos Farelcollege/CVO 
M. Schenk Ver. voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en 
 Ridderkerk 
L. van der Poel Gemeente Ridderkerk, beleidsmedewerker onderwijshuisvesting 
M. Korteland Gemeente Ridderkerk, notulist 
P. Baaijens Vereniging tot het verstrekken van onderwijs op Gereformeerde grondslag 
 
Afwezig met kennisgeving: 
H.  Mijnders Vereniging Christelijk Basisonderwijs odz. “Laat de Kinderen tot mij 
 komen” 
E. Miltenburg RVKO 
L. de Haan OZHW 
 
 
De heer Verwijmeren verwoordt hetgeen in het overleg tussen schoolbesturen (BOR) onderling is 
besproken. BOR ziet het voorliggende concept als een gemiste kans om de verordening te 
moderniseren. Voorgesteld wordt om de bestaande verordening even te blijven volgen en geen 
nieuwe vast te stellen. In 2015 kan dan bekeken worden op welke andere punten de verordening kan 
worden aangepast. 
De heer Smit geeft aan dat men niet om aanpassing als gevolg van de onderhavige wetswijziging 
heen kan. Hij stelt voor om de verordening in 2015 door te lopen op gewenste aanpassingen en 
daarin de uitkomsten van het integraal onderzoek accommodaties mee te nemen. 
De heer Verwijmeren geeft aan dat de huidige verordening kan worden verlengd en benadrukt dat, bij 
het verwerken van de uitkomsten van het integraal onderzoek accommodaties, de 
onderwijshuisvesting voorop moet staan. 
De heer Smit beaamt dat laatste. Vanaf 1 januari 2015 dient de verordening overeen te stemmen met 
de geldende wetgeving. 
De heer Verwijmeren geeft aan dat de tijd te kort is geweest om het lijvige concept van de verordening 
met bijlagen door te nemen. Hij kan ook niet zien waar in de tekst wijzigingen zijn aangebracht. Hij 
stelt voor om met een bijlage/aanhangsel bij de verordening te werken waarin de tijdelijkheid – één 
jaar - van de verordening is opgenomen. 
Dat laatste vindt de heer Smit lastig en opteert daar ook niet voor. Hij wenst een juridisch correct 
document vast te laten stellen door de gemeenteraad en besprekingen te openen voor een gewijzigde 
verordening. Hierin zullen o.a. de uitkomsten van het integraal onderzoek accommodaties worden 
opgenomen. Een planning in dit verband kan met de schoolbesturen worden afgesproken. 
De heer Van der Poel geeft aan dat in overleg met de voorzitter gekozen is voor de gevolgde 
presentatiewijze, waarbij het Wordbestand met alle wijzigingen bewust niet is meegestuurd omdat dit 
erg rommelig oogt. Hij biedt aan dit alsnog te verzenden. 
De heer Van Knijff maakt van dit aanbod graag gebruik. Verder dringt hij aan op modernisering van de 
verordening, vertaling van de uitkomsten van het integraal onderzoek accommodaties en de 
ophanden zijnde jeugdnota binnen een jaar. 
De heer Smit geeft aan dat één jaar wellicht te kort is. Hij stelt voor om met de besturen een piketpaal 
te slaan voor wat betreft te bespreken items en planning. 
De heer Van der Poel brengt in herinnering dat van gemeentezijde al meer dan een jaar geleden de 
uitnodiging is uitgegaan om samen te praten over de onderwijshuisvesting in de nabije toekomst; op 
die uitnodiging is echter tot op heden niet ingegaan. Dit bepaalt ook de snelheid van hetgeen men wil 
bereiken. 
De heer Schenk geeft aan dat dat nu juist de reden moet zijn om de verordening meer inhoudelijk te 
bekijken. 
  



Conceptverslag OOGO van 9 oktober 2014 
 
Agendapunt: wijziging verordening voorzieningen huisvesting onderwijs in verband met overheveling 
verantwoordelijkheid aanpassingen en buitenonderhoud Primair Onderwijs 
 
 
 
De heer Van Knijff wil vanaf begin 2015 al gaan praten over de gewenste vernieuwingen en waar dat 
kan deze toepassen; dus niet strikt vasthouden aan de letterlijk tekst van de verordening.  
De heer Verwijmeren vult aan dat er ruimte moet zijn om in het licht van de komende ontwikkelingen 
met vernieuwingen soepeler om te gaan. 
De heer Van der Poel geeft aan dat het verleden juist aantoont dat de gemeente Ridderkerk in haar 
beleid soepel met de bepalingen uit de verordening is omgegaan. 
De heer Smit stelt dat in formele zin de verordening leidend is; de modernisering neemt de gemeente 
echter ter hand. Gekeken wordt hoe dit in het collegevoorstel kan worden verwoord. 
De heer Vos stelt vast dat er nog geen overeenstemming is. Besturen kunnen nog per e-mail reageren 
naar aanleiding van het toe te zenden Wordbestand met wijzigingen. 
 
 
 


