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Geachte leden van de raad, 

Op 6 februari 2020 bespreekt u in een extra commissievergadering Samen leven de concept IKC-visie. 
Met deze brief informeren wij u wat wij in uw vergadering willen inbrengen en de keuzes die wij u in deze 
vergadering voorleggen. 

Doel commissievergadering 
In de startnotitie Integraal Kindcentrum staat beschreven dat de commissie Samen Leven via haar 
vergadering betrokken wordt bij de totstandkoming van de IKC-visie. In de raadsinformatiebrief van 
4 oktober 2019 met als onderwerp "Proces IKC-ontwikkeling" is voorgesteld om op 6 februari 2020 de 
resultaten van de consultatie toe te lichten en een toelichting te geven op de concept IKC-visie. 

Bijgaand treft u daarom de "Visie gemeente Ridderkerk op Integrale Kindcentra - concept december 
2019" aan. Sommige delen van de visie, waaronder de conclusie, zullen nog worden aangevuld of 
worden aangepast na afloop van de commissievergadering. In de vergadering zullen wij de resultaten 
van de consultatie toelichten en zullen wij een presentatie geven over de inhoud van de concept IKC 
visie. 

De concept IKC-visie bestaat op dit moment uit 5 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 "Wat is een IKC?", wordt 
beschreven wat een IKC kenmerkt, hoe in het land IKC-ontwikkeling wordt gezien en welke posities in 
het land gekozen worden ten aanzien van IKC-ontwikkeling. In hoofdstuk 3 "IKC-ontwikkelingen in 
Ridderkerk" volgt een schets van de huidige samenwerkingsverbanden en van de huidige gemeentelijke 
partners. Hoofdstuk 4 "Keuzes Ridderkerk rond IKC-ontwikkeling" werkt toe naar de rol die de gemeente 
op zich kan nemen. Dit hoofdstuk beschrijft hoe wij op dit moment een Laissez-faire-rol opnemen ten 
opzichte van IKC-vorming. Wij besluiten het hoofdstuk met het voorstel deze rol te wijzigen in de 
Regisserende rol (variant B). 

Advies LEA- en OOGO-partners 
Tijdens een gecombineerd overleg van LEA-partners (lokale educatieve agenda) en OOGO-partners 
(onderwijsbestuurders verenigd in het 'op overeenstemming gerichte overleg') is nadrukkelijk steun 
uitgesproken voor de voorliggende tekst van de concept IKC-visie. Daarnaast is geadviseerd voor de 
Regisserende rol (variant B) te kiezen. 



Vervolg 
De keuze voor een regisserende rol (variant B) kan opleveren dat nagedacht moet worden over hoe 
deze visie verder ambtelijk wordt uitgewerkt. Deze uitwerking kan uitvoeringsvraagstukken opleveren 
en zal het noodzakelijk maken nader in gesprek te gaan met kinderopvang, onderwijs en andere 
partners, over hoe IKC vorm kunnen krijgen. Wij zijn echter voornemens geen uitvoeringsplan op te 
stellen omdat in de visie voldoende uitvoeringskaders worden gegeven om de uitvoering verder vorm 
te geven. 

Zoals al eerder geschetst zullen wij op basis van uw reactie in de commissievergadering de definitieve 
IKC-visie opstellen. Conform de planning zoals beschreven in de raadsinformatiebrief over het "Proces 
IKC-ontwikkeling", zullen wij u de definitieve concept-lKC-visie aanbieden voor besluitvorming in uw 
vergadering van 28 mei 2020. 
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