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Nr. 2011 – 72 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, gemeentestukken: 2011-127, agendapunt 5, tot het vaststellen van de 
Programmabegroting 2012-2015; 
 
gelet op: 

- de eerder aangenomen moties 2008-87 (actualisatie integraal huisvestingsplan van 24 april 
2008) en 2008-106 (brede school Bolnes van 6 november 2008) over het onverantwoord 
langer uitstellen van oude geaccordeerde aanpassingen en achterstallig onderhoud in en aan 
basisschool De Fontein; 

- de eerdere plannen om te komen tot een (fysiek) geheel nieuwe accommodatie/brede school; 
 
stelt vast dat: 

- de Vereniging voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Barendrecht en Ridderkerk 
(PCPO) zich bij brief van 13 oktober 2011 tot de raad van Ridderkerk richt; 

- de vereniging vanwege het zeer langdurige dossier, het acute karakter en de financiële positie 
van de gemeente Ridderkerk, de feiten onder ogen ziet en bereid is haar aanvraag te 
beperken tot nieuwbouw van drie permanente lokalen voor CBS De Fontein; 

 
van mening dat: 

- het noodzakelijk is dat de drie permanente lokalen worden gerealiseerd; 
- de vereniging in haar brief een deugdelijke onderbouwing en motivering geeft voor haar 

aanvraag, ook ten aanzien van leerlingaantallen, die voldoet aan de eisen van de Verordening 
Voorzieningen Huisvesting Onderwijs 2007; 

- het alleszins redelijk is dat hiervoor de gelden beschikbaar worden gesteld welke reeds zijn 
gereserveerd sinds de besluitvorming in 2004 en 2007 (zie brief PCPO blz. 3); 

 
geeft het college van burgemeester en wethouders sterk in overweging om de nieuwbouw (de twee 
speellokalen) van de gymzaal Pretoriastraat te betrekken bij de plannen van OBS De Bosweide en 
CBS De Fontein teneinde de voorzieningen in de wijk Bolnes te optimaliseren voor de bewoners; 
 
verzoekt het college van burgemeester en wethouders de aanvraag voor drie permanente lokalen bij 
CBS De Fontein te honoreren. Verzoekt het college tevens de oude en al geaccordeerde plannen 
(twee speellokalen, aanpassingen op grond van lokaal maatwerk en de te vervangen dakbedekking) 
bij de uitvoering te betrekken. 
 
Financiering van het voorstel kan via de dekkingsreserve die positief wordt beïnvloed  door het 
meevallende meerjarenperspectief. 
 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Wim Onderdelinden (CDA)   Petra van Nes (Leefbaar Ridderkerk)  Marten Japenga (ChristenUnie) 
 

Aangenomen Verworpen  
 

Stemverhouding:  
Voor 16: CU, CDA, LR, D66GL 
Tegen 10: SGP, VVD, PvdA 
 
Afgedaan, besluit raad d.d. 30 mei 2013, n.a.v. raadsvoorstel 2013-263/9419, inzake MFA Bolnes 


