
BESLUITENLIJST
COMMISSIE SAMEN LEVEN RIDDERKERK 

6 juni 2019

Aanwezig
Voorzitter dhr. C.A. van der Duijn Schouten
Commissiegriffier dhr. M. Slingerland
Fracties alle fracties zijn vertegenwoordigd.
Burgerleden de heren S. Coule, M. Bravenboer, E. Mathlener, M. Tanis, A. van ’t 

Zelfde en G.J. Kaptein 
Van de zijde van het college de burgemeester mevr. A. Attema en de wethouders H. van Os en 

L. Franzen.

Ondersteuning
bij agendapunt 

4. mw. J. Zijlstra
5. mw. L. Zwinkels, dhr. A. Groen en dhr. J. van de Waal
6. mw. J. Bos en dhr. J. van der Waal
7. mw. L. Scholte
8. dhr. R. van Griensven
9. mw. F. Hesper en mw. S. Krikke
10. mw. Straatman en dhr. Hillegehekken

het audioverslag van deze vergadering is terug te luisteren via www.ridderkerk.nl/raadinbeeld

1. Opening en vaststelling van de agenda

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld

Van het spreekrecht is gebruik gemaakt door:
 de heer A. Dogger, directeur/bestuurder, PCPO Barendrecht en Ridderkerk over agendapunt 5 

Actualisatie Integraal Accommodatie Plan
 mevrouw J. Everts, voorzitter College van Bestuur OZHW voor PO en VO, over 

nieuwbouw van het Gemini College Ridderkerk (agendapunt 5 en/of 6).

De bijdragen van de insprekers zijn gevoegd bij dit verslag en terug te luisteren via 
www.ridderkerk.nl/raadinbeeld. 

3. Vaststellen besluitenlijst commissie Samen leven van 9 mei en 16 mei 2019

De besluitenlijsten zijn ongewijzigd vastgesteld

Toezeggingen
Toezegging 2, tarief huishoudelijke hulp, is afgedaan, de gevraagde informatie is ontvangen.
Toezegging 3, GR-BAR-begroting, is afgedaan, de gevraagde informatie is ontvangen.
Toezegging 4, GRNR begroting, is afgedaan, de gevraagde informatie is ontvangen.

Actiepunten
Actiepunt 4, informatie Sociaal domein, er is op de agenda voor de commissiebijeenkomst van 18 
juni over dit onderwerp een brief aangekondigd op 7 juni 2019.

Actiepunt 5, lijst geïnterviewden bij rapporten analyse BAR-organisatie, zal bij de rapporten worden 
gevoegd.

4. Verhoging van de normbedragen voor nieuwbouw en uitbreiding schoolgebouwen

http://www.ridderkerk.nl/raadinbeeld


Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen.

5. Actualisatie Integraal Accommodatie Plan

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen.

De portefeuillehouder zegt toe vóór de raadsvergadering de volgende vragen schriftelijk te 
beantwoorden:
 Welke gebouwen maakten deel uit van de pilot Duurzame renovatie (werkgroep Pilot 

beheersbare onderwijshuisvesting)?
 Wat heeft deze pilot tot nu toe gekost?
 Loopt de pilot voor andere scholen dan de Noord nog door? Wat zijn daar de uitkomsten?
 Kunt u de raad de regeling m.b.t. het OOGO doen toekomen, met name het proces rondom 

onderwijshuisvesting?
 Kunt u de raad een uitgebreid financieel overzicht doen toekomen van alle bedragen met 

betrekking tot de financiële gevolgen die nu bekend zijn?
 Uit welke reserve zullen eventuele tekorten worden gedekt?
 Kunt u een overzicht geven van de gesprekken die de afgelopen week zijn gevoerd met 

organisaties? 
 Is de locatie Platanenstraat als vervangende locatie voor een aantal klassen locatie realistisch 

gelet op de loopafstanden?
 Hoe verhoudt zich dat tot het standpunt van het college van nul verkeersslachtoffers?
 Kunt u een onderbouwing geven voor het wisselen van de twee velden van de Ridderkerk 

Rowdies?

6. Inpassing Gemini College op Sportpark Ridderkerk

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen.

7. Zienswijze Begroting 2020 en 1e begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Rotterdam-
Rijnmond

De heer Van der spoel spreekt zijn waardering uit over de heldere infographics bij de stukken.

Naar aanleiding van de vraag van de heer van ’t Zelfde zegt de portefeuillehouder toe, dat de 
raadsleden en burgerleden direct toegang krijgen tot het bestuurlijk dashboard van de VRR (https://
dashboard.mijnvrr.nl).

Hierna is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te behandelen.

8. Zienswijze Jaarverslag 2018 en Begroting 2020 Gemeenschappelijke regeling GGD-RR

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER VASTSTELLING te 
behandelen.

De portefeuillehouder zegt toe dat het college de raad informeert over de totstandkoming van het 
indexpercentage dat jaarlijks wordt afgegeven door de Kring van Gemeentesecretarissen van de 
regio Rotterdam-Rijnmond aan de gemeenschappelijker regelingen.

9. Zienswijze gewijzigde begroting 2019 ontwerpbegroting 2020 Gemeenschappelijke 
regeling Jeugdhulp Rijnmond

Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen.

10. Financiering nieuwe doelgroepenvervoer

De commissie adviseert de raad om de beslispunten aan te passen conform het memo van de 
commissiegriffier.
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Na vragen en beantwoording is besloten de raad te adviseren het voorstel TER DEBAT te 
behandelen.

De portefeuillehouder zegt toe de volgende vraag schriftelijk te beantwoorden vóór de 
raadsvergadering:
 Kunt u een specificatie geven van de kosten van de regiecentrale? 

11. Mededelingen college ontwikkelingen drie decentralisaties

Er zijn geen mededelingen.

12. Mededelingen gemeenschappelijke regelingen

Mevrouw Kayadoe laat weten dat er met de adviescommissie Economisch vestigingsklimaat een 
advies heeft gegeven over ‘Het Human Capital Akkoord’.  Gezamenlijk zijn aanvullende adviezen 
gegeven op de strategische agenda.
Na behandeling van de adviezen in de bestuurscommissies worden de raden geïnformeerd.

De heer Piena heeft een uitgebreide opmerking over de rekenkamercommissie van de MRDH, die 
door mevr. Kayadoe is doorgezet naar het bestuur. Dit krijgt nog een vervolg.

De raadsleden zijn van harte uitgenodigd voor het Metropoolcafe op 20 juni. 

13. Mededelingen college

Op het VNG congres is een signaal afgegeven dat er structurele oplossing moet komen voor 
tekorten in de jeugdzorg. Het college heeft dit van harte ondersteund.

14. Rondvraag leden

Er zijn geen vragen.

15. Ter kennisneming: overige stukken

De stukken zijn voor kennisgeving aangenomen

16. Ter kennisneming: raadsinformatiebrieven

De raadsinformatiebrieven zijn voor kennisgeving aangenomen

De voorzitter sluit de vergadering rond 23.45 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 5 september 2019,

de griffier, de voorzitter,

dhr. M. Slingerland dhr. C.A. van der Duijn Schouten
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COMMISSIE SAMEN LEVEN
Bijgewerkt t/m 6 juni 2019

LIJST VAN TOEZEGGINGEN 

Nr. Datum Onderwerp Toezegging Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 15-11-18 Startnotitie 
Ontwikkel-
perspectief 
Centrum 
Ridderkerk

Wethouder Van Os zal de uitkomsten 
van het parkeeronderzoek in het centrum 
aan de raad ter beschikking te stellen, 
met daarbij de aantekening dat deze in 
het geheel van de ontwikkelvisie 
beoordeeld zullen worden.

Van Os Met het 
ontwikkel-
perspectief, 3e 

kwartaal ‘19

2. 06-06-19 Actualisatie IAP De portefeuillehouder zegt toe vóór de 
raadsvergadering de gestelde vragen 
schriftelijk te beantwoorden

Van Os Vóór 13 juni

3. 06-06-19 Financiering 
doelgroepen-
vervoer

De portefeuillehouder zegt toe vóór de 
raadsvergadering de gestelde vragen 
schriftelijk te beantwoorden

Franzen Vóór 13 juni

LIJST MET ACTIE EN AANDACHTSPUNTEN

Nr. Datum Onderwerp Actie/aandachtpunt Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

1. 26-6-14 Tussen-
rapportages 
BAR

Worden voortaan standaard 
geagendeerd voor de commissie Samen 
leven

Griffier 2 x per jaar, 
juni en nov

2. 15-11-18
07-03-19

Analyse BAR-
organisatie

De commissie besluit dit onderwerp 
tweemaandelijks te agenderen.
Als documenten zijn ontvangen worden 
deze aan de vergaderstukken 
toegevoegd. 
Als geen stukken beschikbaar zijn, 
informeert de portefeuillehouder de 
commissie mondeling.
(7-3) Wethouder van Os zal voorafgaand 
aan de volgende vergadering een korte 
notitie toesturen. Om actuele informatie 
te kunnen geven zal deze worden 
nagezonden en niet direct met de 
vergaderstukken worden gepubliceerd.

Van Os / 
Griffie

17 Jan 2019
7 Mrt 2019
9 Mei 2019
27 juni 2019

3. 09-05-19 Huishoudelijke 
hulp

Het college zal eind 2019 de mogelijke 
(inkoop)scenario’s en inhoudelijke kaders 
voor de aanbesteding aan de raad voor 
te leggen ter besluitvorming.
Daarin is o.a. aandacht voor de kwaliteit 
van de organisatie en de dienstverlening 
en de mogelijkheden voor cliënten om 
hun vaste hulp te houden.

Japenga Eind 2019 bij 
voorstel

4. 09-05-19 GR-BAR De portefeuillehouder zegt toe dat de 
raad binnenkort wordt geïnformeerd over 
de prestaties die geleverd zijn in het 
sociaal domein/domein Maatschappij. 
Tevens zal dan worden ingegaan op de 
redenen om ook voor 2020 al extra geld 
te vragen.

Van Os 18 juni 
commissie-
bijeenkomst
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Nr. Datum Onderwerp Actie/aandachtpunt Uitvoeren 
door

Streefdatum 
behandeling

5. 09-05-19 Analyse BAR Het verzoek om bij de Nota van 
bevindingen in pijler 2 en het rapport van 
Berenschot ook een overzicht te voegen 
van geïnterviewde ondernemers en 
organisaties, wordt op de juiste plek 
neergelegd.

Van Os Bij de 
rapporten

6. 06-06-19 Zienswijze 
Begroting 2020 
VRR

Naar aanleiding van de vraag van de 
heer van ’t Zelfde zegt de 
portefeuillehouder toe, dat de raadsleden 
en burgerleden direct toegang krijgen tot 
het bestuurlijk dashboard van de VRR 
(https://dashboard.mijnvrr.nl).

Attema

7. 06-06-19 Zienswijze 
Begroting GGR-
RR

De portefeuillehouder zegt toe dat het 
college de raad informeert over de 
totstandkoming van het indexpercentage 
dat jaarlijks wordt afgegeven door de 
Kring van Gemeentesecretarissen van de 
regio Rotterdam-Rijnmond aan de 
gemeenschappelijker regelingen.

Franzen/
College
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Inspreekbijdrage van de heer Dogger, namens PCPO Barendrecht en Ridderkerk en 
Stichting Kinderopvang Ridderkerk (SKR) – 6 juni 2019 Commissie Samen leven

Geachte leden van de commissie Samen Leven,
Mijn naam is Ad Dogger, directeur/bestuurder van PCPO. Namens PCPO Barendrecht en 
Ridderkerk en Stichting Kinderopvang Ridderkerk (SKR) wil ik graag van deze gelegenheid gebruik 
maken om in te spreken op de nota "Actualisatie van het Integraal Accommodatie Plan (AIAP)".

Het IAP uit 2016 was het sluitstuk van een zorgvuldig doorlopen traject. Leeftijd en kwaliteit van 
gebouwen, communicatie met partijen waren onder meer de belangrijke pijlers onder dit plan en 
ook belangrijke criteria m.b.t. besluitvorming. Binnen uw raadscommissie heb ik in 2016 het 
volgende aan u voorgelegd:
a. In hoeverre is vervroeging nieuwbouw CBS De Wingerd en CBS Klimop Centrum mogelijk naar 

bijvoorbeeld 2019 mede gelet op de ouderdom, slechte staat van onderhoud en het grote 
aantal noodlokalen ouder dan 15 jaar.

b. Kan de gemeente PCPO meer helderheid geven over inhoud, tijdvak en budget voor de 
nieuwbouw/renovatie van CBS De Regenboog mede gelet op de leeftijd van het gebouw van 
bijna 60 jaar oud.

c. Kan de gemeente meer duidelijkheid geven over de volgorde van renovatie/nieuwbouw op 
basis van oudheid van scholen in Ridderkerk.

d. Kan de gemeente beleid opstellen voor gelijkstelling van huurtarieven kinderopvang welke op 
dit moment in Ridderkerk uiteenlopen van 7.000,00 euro per lokaal tot 17.000 euro per lokaal 
(KDV Andrea-Bolnes), waarbij gemeente en schoolbesturen gehouden zijn aan dit beleid.

Deze punten zouden in een nadere uitwerking in de komende jaren aan de orde komen.

Onlangs ontvingen wij de Actualisatie van het Integraal Accommodatieplan (AIAP).Tot onze
teleurstelling wordt er in het AIAP opnieuw geen helderheid gegeven over bovenstaande punten uit
2016.
Op vrijdag 31 mei 2019 heeft u van ondergetekende daarom een uitgebreide brief ontvangen. In 
deze
brief pleiten wij op basis van een breed aantal argumenten voor uitstel van besluitvorming m.b.t. 
AIAP.
Gelet op mijn beperkte inspreektijd wil ik er een aantal benoemen:

 In onze optiek hebben u, maar ook wij, geen totaalbeeld van de investeringen in de komende 
jaren. De vaagheid over tijdvak, budgetten en realisatie van onze punten in 2016 blijven voor u 
en voor ons voortbestaan en worden zelfs niet meer genoemd in het AIAP. Hierbij bedoel ik 
dus het ontbreken van de beschikbare middelen voor de renovatie/nieuwbouw van CBS De 
Regenboog, voor de nieuwbouw CBS Wingerd en voor de nieuwbouw van CBS Klimop 
Centrum binnen het tijdvak tot 2021. Naar ons idee zijn er ook nog af te rekenen 
renovatiekosten van ons collega bestuur van de Rehobothschool. Kunt u ons meedelen of de 
ca. 8 tot 9 miljoen euro die met voorgaande nieuwbouw en renovatie gemoeid is onderdeel 
uitmaakt van de genoemde kapitaallasten in het AIAP of reeds in uw meerjarenbegroting is 
opgenomen? Een dergelijke toezegging zou ons al heel veel helpen.

 Een ander punt dat ik in ieder geval met u wil delen is dat er geen enkel integraal overleg 
gevoerd is met schoolbesturen over inhoud van de actualisatie. Schoolbesturen hebben hier 
tijdens het OOGO op 14 maart jl. wel nadrukkelijk om verzocht. Geheel nieuwe elementen 
worden zonder huisvestingsaanvraag, zonder OOGO overleg, zonder wettelijke grondslag, 
zonder leeftijds-volgorde van gebouwen als verrassing en waarheid ingebracht. Los van de 
vraag hoe we met elkaar omgaan in Ridderkerk, rammelt dit AIAP als we dit bekijken vanuit het 
oogpunt van de door u vastgestelde verordening huisvestingsvoorzieningen onderwijs en sluit 
ook niet aan met de toezeggingen uit 2016.

 Het is eufemistisch geduid wel heel bijzonder als de nieuwbouw van een gymnastiekzaal aan 
de Da Costalaan opeens als een donderslag bij heldere hemel zonder enige procedure en 
OOGO overleg leidt tot nieuwbouw van een school (OBS De Noord-1973) en een jongere 
school opnieuw prioriteit krijgt boven de nieuwbouw CBS De Wingerd (1968), CBS De Klimop-
Centrum (1966) en CBS De Regenboog (1958).

 De verwondering is nog groter als u weet dat OBS De Noord, CBS De Regenboog en CBS 
Rehobothschool onderdeel zijn van een pilot waarvoor een ambtelijke en schoolbestuurlijke 
werkgroep is geformeerd m.b.t. opstellen van criteria, prioritering en doorrekening 
renovatie/nieuwbouw voor alle schoolgebouwen in Ridderkerk in de komende 20 jaar. De 
werkgroep is nog volop aan het werk en de afstemming is nog niet afgerond. Het is ons een 
raadsel waarom het college heeft besloten om OBS De Noord maximale prioriteit te geven en 
voorrang te verlenen boven de reeds toegezegde nieuwbouw. Een onderbouwing mist in het 
AIAP.
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 Mocht om welke reden dan ook een gymzaal leiden tot de nieuwbouw van een school, hoe 
voor de hand liggend zou het dan zijn om dit in ieder geval in een scenario te beschrijven en te 
koppelen aan de reeds door u geplande nieuwbouw van CBS De Wingerd. Uw gemeenteraad 
kan dan in ieder geval de voor- en nadelen zien ten aanzien van de reeds beschreven 
scenario’s in het huidige AIAP. Met andere woorden zien wij graag in ieder geval een scenario 
5 en wellicht nog wel een scenario 6.

Ondergetekende heeft in de afgelopen 40 jaar die ik werk nu al 2 keer gezien dat er voor OBS De 
Reijer nieuwbouw is gerealiseerd en dat er nieuwbouw werd gerealiseerd voor de Gemini. Het zou 
toch niet zo mogen zijn dat er m.b.t. renovatie/nieuwbouw cadeautjes worden weggegeven en 
geen enkele zekerheid wordt gegeven over financiën en tijdpad De Regenboog, De Klimop en De 
Wingerd.
Ik ga zonder meer uit van de goede bedoelingen van onze nieuwe wethouder de heer Van Os en 
het ambtelijk apparaat, maar de voorstellen m.b.t. inhoud en fasering van projecten die locaties van 
PCPO betreffen, geven mij als bestuurder mede gelet op het verleden en de toezeggingen weinig 
vertrouwen in realisatie binnen deze collegeperiode.

Ons dringende advies aan het college, wethouder Van Os, deze commissie en de gemeenteraad 
is: stel besluitvorming m.b.t. deze actualisatie uit. Laten wij met partijen en schoolbesturen om de 
tafel zitten om scenario's te verkennen en doe recht aan prioriteiten die in 2016 zijn gesteld. 
Beoordeel en prioriteer nieuwbouw/renovatie aan de hand van criteria als leeftijd, kwaliteit, tijdelijke 
huisvesting en passend in een gebiedsvisie. Op deze manier is de Actualisatie Integraal 
Accommodatieplan niet een deelplan met verwijzingen naar andere mogelijke stukken maar een 
echt INTEGRAAL plan. Het duurt wellicht langer maar biedt voor u en alle deelnemers wel een 
compleet beeld over volgorde van bouw en de daarmee gepaard gaande financiën. Onze deur 
voor overleg staat altijd open. Tevens wil ik u van harte uitnodigen een bezoek te brengen aan de 
betrokken PCPO locaties.

Voor een uitgebreide toelichting verwijs ik u vooral naar onze brief van 31 mei 2019.

AD 190606

Inspreekbijdrage mevrouw J. Everts, voorzitter College van Bestuur OZHW voor PO en VO

Geachte voorzitter en geachte commissieleden,

Hartelijk dank voor het bieden van de gelegenheid om in te spreken.
Mijn naam is Jenny Everts en ik ben voorzitter van het College van Bestuur van OZHW voor PO en 
VO, het bestuur waaronder het Gemini College Ridderkerk valt.
Ik sta hier vandaag  voor twee van onze scholen: het Gemini College en basisschool De Noord.

Na jarenlange verkenningen voor nieuwbouw van het Gemini College stond Johan van Knijff, de 
toenmalig voorzitter, eind november 2017 op deze plek om in te spreken op het plan dat in die 
periode voorlag. Het was indertijd de bedoeling direct te starten met de bouw op de hoek van de 
Rotterdamseweg, waardoor de realisatie nu al flink op streek zou zijn. Wij waren blij met het 
voornemen van de gemeente om nieuw te gaan bouwen voor het Gemini College, al hebben we u 
toen geïnformeerd over een aantal knel- en bespreekpunten die vooral te maken hadden met de 
positionering van het nieuwe gebouw.

We zijn vanaf dat moment steeds in gesprek geweest met eerst wethouder Smit en nu wethouder 
Van Os en betrokken ambtenaren. Zij hebben ons steeds meegenomen in de gewijzigde inzichten 
rondom het trambaan-tracé en de onderzoeken om voor onze nieuwbouw uit te wijken naar een 
andere plek.

Die nieuwe plek, op waar nu het hoofdveld van de voetbalvereniging gesitueerd is, is een prachtige 
plek. Daarmee zijn alle eerder door ons aangevoerde mogelijke knelpunten in een keer opgelost, of 
kunnen opgelost worden. 

Er is wel veel tijd overheen gegaan. We zijn nu anderhalf jaar verder. Die tijd is gebruikt om vanuit 
de school projectgroepen in te richten, waardoor onze leerlingen en vooral medewerkers betrokken 
zijn bij het nadenken en plannen maken voor ‘hun’ nieuwe school. De bekostiging vanuit het Rijk is 
in die tijd aangepast waardoor we een mooie, functionele school gebouwd kan worden met 
eigentijdse voorzieningen in een duurzame bouw.
Daarmee zijn we echt heel blij. 
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Ik heb daarom nog maar één wens: ik hoop dat u in de commissie en binnenkort in de Raad dit 
plan zult steunen en dat we na alle jaren van planvorming nu kunnen starten met de realisatie van 
de nieuwbouw voor het Gemini College.

Bij basisschool De Noord speelt iets heel anders. Deze school is een van de twee pilotscholen in 
Ridderkerk waar onderzocht is of duurzame renovatie een oplossing zou kunnen zijn om de 
levensduur van een pand te verlengen.  Daarmee zou een pand aan het eind van z’n levensduur 
dat in de basis goed is, langer gebruikt kunnen worden, in plaats van volledige nieuwbouw.
De pilot is afgerond en de resultaten zien er goed uit.

De keuze van de gemeente om, in samenhang met de gebiedsontwikkeling rondom De Noord en 
de daar gesitueerde gymzaal, nieuwbouw te willen onderzoeken heeft ons daarom in eerste 
instantie verrast, al begrijpen we uw afweging om vanuit een breder perspectief te kijken goed.

We zijn daarom van harte bereid om mee te werken aan een dergelijk onderzoek. Wel heb ik 
daarbij een aandachtspunt. We zijn als OZHW bezig met de ontwikkeling van integrale kindcentra, 
samen met de kinderopvang. Het zou in onze optiek een gemiste kans zijn als bij nieuwbouw  geen 
rekening gehouden zou worden met deze, ook in uw gemeente gewenste, ontwikkelingen. Ik zeg 
dat uiteraard met respect voor ieders verantwoordelijkheden in deze, ook als het gaat om de 
kosten.

Ik vraag u wel om bij de planvorming voor de nieuwbouw van basisschool De Noord ook vanuit een 
breder perspectief te kijken en in een vroeg stadium onze partner in deze, Yes! Kinderopvang, te 
betrekken.

Tot slot
We zijn echt tevreden over de wijze waarop de samenwerking met de gemeente Ridderkerk 
verloopt en zien dan ook uit naar de voortzetting daarvan in de periode dat de plannen 
gerealiseerd gaan worden. 

J.H. (Jenny) Everts-van Driel
Voorzitter College van Bestuur
Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO
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