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TRANSCRIPT VAN DE COMMISSIE SAMEN LEVEN VAN GEMEENTE RIDDERKERK 

d.d. 6 februari 2020 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

De voorzitter: Goedenavond mensen, welkom bij deze Commissie Samen Leven, extra Commissie Samen 

Leven. Ik constateer dat met uitzondering van de PvdA en D66 alle fracties vertegenwoordigd zijn. Wellicht dat 

die twee zich later nog bij ons voegen, maar we gaan er in ieder geval niet op wachten. Het verzoek of u het 

gesprek wil laten lopen via de voorzitter. De vergadering wordt uitgezonden via internet en is daar later ook 

op terug te luisteren. Kijk, de heer Ros. Is de agenda zoals u die heeft ontvangen akkoord? Dat lijkt het geval te 

zijn. 

2. Spreekrecht voor hen die zich hebben aangemeld 

De voorzitter: Agendapunt 2, het spreekrecht, daarvoor heeft zich niemand aangemeld, dus daar wilde ik ook 

maar niet te lang bij stilstaan.  

3. Overleg over concept IKC-visie 

De voorzitter: Agendapunt 3, overleg over het concept IKC-visie, informatie uitwisseling en meningsvorming. 

Laat het helder zijn, u kunt vanavond vragen stellen, maar het wordt waarschijnlijk ook wel gewaardeerd als u 

laat weten wat u ervan vindt of waar u vindt dat het anders zou moeten of kunnen. Het is een conceptstuk, 

komt later nog een stuk naar commissie en raad, maar u heeft nu nog de gelegenheid om aan de voorkant bij 

te sturen. Dan wou ik eerst even het woord geven aan wethouder Franzen voor nog een korte toelichting. 

De heer Franzen: Ja, voor ons ligt een conceptstuk, een mooi stuk, IKC-visie. Ik ben benieuwd wat de 

commissieleden daarvan vinden. Het is belangrijk, een paar elementen zijn heel belangrijk. Allereerst de 

consultatie, daarin zal David straks toelichten wat dat heeft opgeleverd. Vervolgens gaan we een stukje in op 

hoe de visie inhoudelijk in elkaar zit en daarbij is vooral van belang dat we naar een andere rol van de 

gemeente gaan en dat is regisseren variant B en het is ook ja, ik ben erg benieuwd wat de commissie daarvan 

vindt, of ze die mening delen dat we die variant zouden moeten gaan toepassen. In het LEA is dat ook 

voorgelegd en de onderwijspartners adviseren dat ook, het college adviseert het, maar goed, het woord is aan 

de raad en tot slot wordt u om een beslissing gevraagd over het uitvoeringsplan. In de startnotitie heeft u 

aangegeven dat er een uitvoeringsplan moet komen en als college adviseren wij dat niet te doen. En ik zou 

graag nu over willen gaan naar de presentatie, David Post.  

De voorzitter: De heer Post zal nu een presentatie geven, die duurt ongeveer vijftien minuten. Ik denk dat het 

op zich wel moet kunnen om tussendoor een vraag te stellen, maar ik wil ook weer niet dat het geheel van de 

presentatie al te zeer verstoord wordt, dus het is even kijken hoe het gaat. Als dat nou te gek wordt dan komt, 

sowieso is er na afloop ruimte om vragen te stellen over het stuk wat er ligt, dan kunnen er uiteraard ook nog 

vragen gesteld worden over de presentatie, maar nu het woord aan de heer Post. 

De heer Post: Ja, goedenavond allemaal. Ja, mijn naam is David Post, ik vind het fijn om wat te kunnen 

vertellen over het werk waar ik afgelopen halfjaar mee bezig ben geweest. Ik heb dat overgenomen van mijn 

buurvrouw, die een poosje uit de running is geweest om het zo te zeggen, ik heb haar de afgelopen maanden 

vervangen, ze is zelf weer net aan de slag gegaan, wat natuurlijk ontzettend leuk is, maar goed, de visie is, 
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intussen heeft die vorm gekregen en ik wil daar even met u wat over gaan doornemen. Allereerst de 

consultatie, ik moet even doorschakelen, ik zie dat daar ook nog een spiegel is, dat is ook nog handig, kan ik 

zien wat er gebeurt. Ja, de consultatie, in het collegeprogramma is afgesproken dat er onder andere met de 

LEA-partners een visie zal worden opgesteld. LEA-partners, ik neem aan dat niet iedereen dat soort 

afkortingen kent, dat is lokaal educatieve agenda, staat LEA voor, dat zijn partners die nou, eigenlijk in het hele 

onderwijsveld werken hier in de gemeente Ridderkerk, daar wordt een overleg mee gevoerd door de 

gemeente. En nou, in dat collegeprogramma, zoals ik al zei, is dan afgesproken dat met die LEA-partners een 

visie wordt opgesteld. Nou, in het eerste deel van de visieontwikkeling ben ik zelf niet bij geweest, daar was 

een collega van mij, Geertruida Abbing, die is alle LEA-partners langsgegaan, die heeft met hen gesproken, dat 

noemen wij de consultatie. Daar is opgehaald van ja, hoe staan de partners zelf tegenover een IKC. Nou, een 

verslag van die consultatie is te vinden in de visie, de bijlage daarvan en nou ja, daar komt toch wel een 

duidelijk beeld uit van dat alle partners een heel duidelijke meerwaarde zien bij een integraal kind centrum. 

Met name op het gebied van voorwaarden kijkt men naar de gemeente, maar men zegt als het gaat om de IKC 

zelf, het kind centrum zelf, daarvan zegt men van ja, dat is onze rol, daar moeten wij elkaar opzoeken, daar 

moeten wij als kinderopvang en onderwijsorganisaties een verband met elkaar smeden en dat heeft niet 

alleen te maken met het vrijwillig samenwerken, maar ook met een visie op pedagogiek van ja, hoe sta je in de 

wereld, hoe wil je kinderen opvoeden, waar heeft het mee te maken, met een richting die gekozen is in het 

onderwijs. Met andere woorden, het feitelijk opzetten van een IKC, daar zijn de partijen zelf aan zet, maar alle 

partijen zeiden telkens van ja, maar er is wel een voorwaarde, wij moeten ons werk kunnen doen in ruimtes, 

in lokalen en zo. Nou ja, dat is in elk geval een heel duidelijk beeld wat geschetst is. Op 11 juli, ook daar ben ik 

niet bij aanwezig geweest, maar ik heb daar wel van gehoord, is ook met heel erg veel enthousiasme met 

elkaar gesproken over ja, wat willen wij nou met kinderen in Ridderkerk en met name de samenwerking 

tussen partijen die werd steeds weer opnieuw bekrachtigd. En dan niet alleen vanuit het idee van we willen 

samenwerken, maar we willen ook echt iets toevoegen aan de kinderen en ook aan de ouders, u kunt in de 

visie een aantal dingen lezen over wat voordelen zijn van zo’n IKC. Je krijgt niet alleen zicht op kinderen, maar 

ook op ouders waar meestal ook een, zeker als ze in een taalachterstand zitten, gewoon echt een duidelijke 

meerwaarde is als ze in beeld komen, want dan kun je ook met hen aan de slag gaan om ze te leren voorlezen, 

ik bedoel, dat is iets heel simpels, maar dat kan heel belangrijk zijn in de ontwikkeling van een kind. Maar 

goed, ik noemde zonet al die lokale educatieve agenda, dat overleg van die partners, daar is mee gesproken. 

Daarnaast is ook een OGO, dat is een prachtige afkorting overeenstemminggericht overleg, in feite is dat het 

directeurenoverleg, het bestuursoverleg van de schoolbestuurders en dat heeft onlangs plaatsgevonden, daar 

is dan ook de IKC-visie besproken en nou ja, daar hoorden wij heel enthousiaste reacties. Zij adviseren om 

zeker met deze visie door te gaan was daar de boodschap. Ik ga weer even doorschuiven van, ja, wat is een 

IKC? Het is een containerbegrip, zo’n IKC, een containerbegrip in de zin van er zijn heel veel verschillende 

definities in het land, maar wat er in elk geval op, hoe heet dat, altijd weer naar boven komt, is dat er in elk 

geval een eenduidige visie is op het kind en op onderwijs en daarnaast kun je zover gaan als dat je zelf wil, 

zover gaan als dat de samenwerkende partijen willen. Je kan iets over de organisatie gaan roepen, je kan iets 

over personeelsbeleid roepen, je kan iets over locaties roepen, er zijn in het land al veel voorbeelden van IKC’s 

die best ver gaan in hun visie, maar ook in hun doel, dat ze ook echt gewoon als een organisatie willen gaan 

werken, zijn er ook die wat minder ver zijn, in elk geval in de gedachtevorming is Ridderkerk al best ver 

vergeleken met wat er in het land gebeurt. Daarnaast zie je in een aantal grote steden wel al nou, wat meer 

uitgewerkte samenwerkingsverbanden, maar als je het gewoon vergelijkt met vergelijkbare gemeenten in het 

land, is Ridderkerk al heel ver, dus dat is leuk om te weten. Wat ik in elk geval nog wil benadrukken, is dat als 

een IKC ontstaat, dan is dat een verantwoordelijkheid van de partijen, van de onderwijs- en 

kinderopvangpartijen, dus dat is een belangrijk element. Waarom een IKC?  
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De voorzitter: Mevrouw De Wolff? Volgende. Meneer Post, wilt u de microfoon even uit doen?  

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Ik blijf een beetje haken merk ik met als u zegt, Ridderkerk is al heel ver. Waar is 

Ridderkerk dan heel ver in? In het elkaar vinden of in een visie uitwerken, of, kunt u daar iets meer over 

zeggen? 

De voorzitter: De heer Post. 

De heer Post: Ik zit te kijken naar het lampje, daar moet ik op letten begrijp ik. Ridderkerk is heel ver in de 

gedachtevorming. Ik bedoel, je moet met elkaar moet je als partijen, dus kinderopvangorganisaties en 

onderwijsorganisaties, elkaar opzoeken, je moet met elkaar gaan nadenken van ja, wij willen graag samen een 

IKC vormen, ja, wat betekent dat dan? Ja, wij, ik kan nu even wij zeggen, Sabine en ik krijgen op ons bureau 

gewoon vragen, aanvragen van scholen en kinderopvangorganisaties die aangeven van nou ja, wij willen graag 

met jullie over deze en deze plannen spreken. Nou ja, dat is een voorbeeld daarvan. Is dat een goed 

antwoord? Ja, oké.  

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. Ja, zeker naar aanleiding van het antwoord ben ik wel even 

nieuwsgierig, hebben wij in Ridderkerk al een IKC?  

De voorzitter: Mevrouw Verdiesen. 

Mevrouw Verdiesen: Ja, ik begrijp dat er heel veel definities zijn en dat er verschillende typen IKC’s zijn, maar 

welk type hebben we nu in Ridderkerk? Dat werd mij niet helemaal duidelijk uit het stuk, dank u wel. 

De voorzitter: Ik geloof wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, in Ridderkerk zijn heel veel onderwijspartners actief, kinderopvang, basisschool, en 

sommige zijn al samen aan het IKC aan het werken. Het is alleen de gemeente die nog heel weinig doet, die 

nog geen standpunten daarover in heeft genomen, dus het nu ook de vraag vanuit het maatschappelijk veld 

van gemeente, van hoe staan jullie erin, wat kunnen we van jullie verwachten en daarom is die visie heel erg 

van belang. En welke samenwerkingen er nu al zijn, die staan beschreven in de visie en dat zijn er vier. Dat is, 

ja, vier en PIT, PIT is voor speciaal onderwijs, maar er zijn vier partijen die gewoon elkaar al hebben gevonden, 

dus dan heb ik het over OZOW met de kinderopvang, dat is een openbare samenwerking, PCOB samen met de 

christelijke kinderopvang en dan hebben we nog, even kijken, de Hadassa en die laatste, ja, even ontgaan.  

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel. Ja, dat had ik ook gelezen in het stuk, maar mijn vraag was eigenlijk, hebben 

wij echt al zeg maar scholen die al werken als een IKC met een kinderopvang ’s morgens, een verlengde of een 

brede school daarna, hebben wij dat al in Ridderkerk?  

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Ja, was een beetje vergelijkbaar. Er zijn al scholen die zo intensief samenwerken, dat ik 

me afvraag, wat is dan de meerwaarde van dezelfde samenwerking nogmaals een IKC, ik zie dat verschil niet, 

maar misschien kunt u dat uitleggen?  
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De voorzitter: Wethouder Franzen, ik stel voor dat we, beantwoordt u die vraag nog, maar dat we daarna wel 

verdergaan met de presentatie, want het wordt nu wel heel breed over de visie en het concept en de vragen, 

dus om de presentatie niet al te zeer, stel ik voor dat u deze vraag nog beantwoordt en dat we daarna 

verdergaan. 

De heer Franzen: Nee, helder, er zijn al partners die op die manier werken, richting mevrouw Kayadoe.  

De voorzitter: De heer Post. 

De heer Post: Dan ga ik verder. Nou, waarom een IKC? Betere ontwikkeling van kinderen, kinderen gaan met 

plezier naar school. Ik ben zelf samen met een collega eens op een werkbezoek geweest bij een school waar al 

gewerkt wordt met een kinderopvang ook in het schoolgebouw en je ziet gewoon dat peuters wennen aan het 

feit dat ze naar een school gaan en dat ouders dat ook gewoon heel betrokken raken bij het onderwijs en dat 

is gewoon echt een meerwaarde. Daarnaast gaven de, het personeel gaf ook aan van, wij kunnen mensen 

sneller helpen met allerlei zorgvragen en dan moet je echt denken aan zorgvragen rondom het leren, 

logopedische zorgvragen en zo. IKC ontwikkeling Ridderkerk, nou, er zijn al heel wat basisscholen op weg naar 

een IKC. Je ziet dat er een gezamenlijke pedagogische visie ontwikkeld wordt. Nou, en je ziet dat langzaamaan 

ook de partners hier in de gemeente bezig zijn om zeg maar scholen echt klaar te stomen voor een IKC. Wat 

een interessante is, wij hebben hier natuurlijk ook de brede school, en je ziet dat in veel Nederlandse 

gemeenten dat blijkt dat de IKC, sorry de brede school, een opmaat vormt tot een IKC in de zin van dat er 

zoveel nou ja, eigenlijk aanbod wordt gecreëerd dat gericht is op een heel breed palet aan klanten, klanten in 

de zin van kleine peuters, ouders, enzovoorts, dus dat, je ziet daar een hele mooie beweging in. Waarom goed 

voor Ridderkerk? Nou, je kan zeggen waarom goed voor Den Haag, waarom goed voor Alphen aan den Rijn, ik 

bedoel, het is voor elke gemeente is het gewoon een heel goede ontwikkeling als je toegaat naar een grotere 

integratie van zo vroeg mogelijk kinderen opvangen in de onderwijswereld. Je helpt ouders om bij de 

arbeidsmarktparticipatie, ze kunnen gewoon aan het werk gaan. Je helpt ouders met een doorgaande leerlijn, 

ook niet onbelangrijk. Je helpt eigenlijk ook kinderen om te wennen aan het schoolsysteem in de zin van dat ze 

naar, eerst naar de peuteropvang gaan en daar gewoon zien van he, vriendjes in de straat die gaan ook zoiets 

als een school, of o, werkt het zo, het gaat heel geleidelijk.  

De voorzitter: Meneer Kranendonk.  

De heer Kranendonk: Ja, sorry voorzitter, even ter verduidelijking, meneer Post zegt net, je helpt ouders met 

een doorgaande leerlijn, ik neem aan dat hij bedoelt, je helpt kinderen met een doorgaande leerlijn? 

De voorzitter: De heer Post. 

De heer Post: Dat klopt, ja. Ouders worden er natuurlijk ook mee geholpen, maar het is vooral het kind.  

De heer Kranendonk: Dank u wel. 

De heer Post: Ja. Keuzes die in Ridderkerk gemaakt worden. Ja, om te beginnen wil ik nogmaals benadrukken 

van, IKC-vorming is geen formele taak van de gemeente, maar de gemeente die heeft er wel heel veel 

voordeel aan op het moment dat je een IKC gaat ontwikkelen. Ik heb al een aantal dingen geschetst als het 

gaat om, met name bij onderwijsachterstanden, kinderen die al op heel jonge leeftijd gaan leren lezen, 

daarmee komen ze op een voorsprong te staan, ook richting de ontwikkeling richting uiteindelijk school en 

arbeidsmarkt. Ik heb daar recent nog een studie over gelezen en ik was er zelf ook over verbaasd hoe 
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belangrijk het gewoon is dat je op heel jonge leeftijd al echt een flink aantal woorden leert. Met andere 

woorden, als gemeente hebben wij er enorm veel belang bij dat deze beweging wordt ondersteund. Je kan als 

gemeente natuurlijk zeggen van ja, wij gaan zitten en kijken ernaar en zijn heel erg blij als er iets gaat 

ontstaan. Maar je kan als gemeente natuurlijk ook een actievere rol innemen en dat is uiteindelijk het voorstel 

wat nu voorligt, dat is de regisserende rol variant B en om het een beetje te illustreren heb ik een, het is niet 

te lezen, maar het is gewoon uit de IKC-visie geknipt en geplakt, bij de basis van de gele pijl, daar zitten we nu, 

dat is zover, ja, we laten het gaan en we zien wel wat eruit komt. En wat nu het voorstel is, is dat we een 

aantal stappen overslaan en uiteindelijk bij regisseren variant B uitkomen en dat betekent dat wij ook echt bij 

de planning en beleid van schoolgebouwen en van locaties echt nadenken over he, dat zou op een gegeven 

moment wel een IKC kunnen gaan worden, dat we ook echt bemiddelen tussen scholen. Stel dat op een 

gegeven moment in een samenwerking gaat er ooit altijd wel eens een keertje iets mis, ja, daar kan je dan als 

gemeente op dat moment inspringen en zeggen van goh, we kunnen jullie misschien uit het slop trekken, deze 

samenwerking. Je kunt als een gemeente ook meedenken over ja, we hebben nu een aantal gebouwen en hoe 

kunnen we het optimaal benutten, zodat daar ook de IKC-vorming mee ondersteund wordt en het meedenken 

over financiering, nou, daar heeft u in de visie ook al een kort dingetje over gelezen dat wij op dit moment 

bezig zijn om, wij is collega’s in Ridderkerk en wethouder, help me even, Van Os, ja, dank je wel, Henk Van Os, 

bezig om daar ook een voorstel over op te stellen over de financiering daarvan. En dat is een bruggetje naar 

het verdere proces, moet ik even doorschakelen, het klopt, ja, het verdere proces. Ja, de bedoeling is dat wij 

op 28 mei uiteindelijk aan de raad de IKC-visie voorleggen, dat is ook de datum waarin Henk Van Os heeft 

gepland om zijn voorstel aan te bieden over de financiering van hoe IKC’s gefinancierd kunnen worden. Nou, 

en daar zijn allerlei stappen tussen. We hopen nu natuurlijk input van u te krijgen, daarnaast zal eventueel als 

dat nog nodig is met LEA en OGO-partners extra overleg gepland kunnen worden als daar een noodzaak toe is 

of dat we verdere input nodig hebben, dat kan natuurlijk. Daarnaast zal het college nog een besluit nemen van 

de nieuwe versie die daar gaat ontstaan en uiteindelijk zal die weer in deze commissie terechtkomen, de IKC-

visie, een verder uitgewerkt concept welteverstaan, of definitie versie, sorry, welteverstaan en dan uiteindelijk 

de besluitvorming in de raad en daarna gaan er werkafspraken gemaakt worden met de partners en we 

hebben zelf geen budget gereserveerd voor een uitvoeringsplan, maar we kunnen het verder ambtelijk 

oppakken. Nou, dat is meen ik ook de laatste zin van mijn presentatie, dus. 

De voorzitter: Dank u wel meneer Post daarvoor. Dan aan de commissie, zijn er naar aanleiding van de 

presentatie of de visie vragen en daarbij heeft u ook nadrukkelijk de mogelijkheid om uw mening te geven die 

het college dan nog mee kan nemen bij het vormen van het definitieve stuk. Ik ga even langs mevrouw De 

Wolff, hoeveel vragen had u? De heer Ros? Twee vragen. Ja, ja, we hebben een gewone 

commissievergadering, dus we doen een fractie, dus als u even wilt, dan heeft u er vier, dat kon nog net. De 

heer Kranendonk? De heer Coule? Vijf. Wat moet ik dan, mevrouw Kayadoe? Mevrouw Ripmeester? De heer 

Los? Eentje. Daar komt niks meer achter, die een? De heer Hulhoven? Drie. Mevrouw Verdiesen? De heer Los, 

gaat uw gang. 

De heer Los: Dat is snel voorzitter, dank u wel. Ja, mijn vraag is eigenlijk, er zijn al ontwikkelingen geweest op 

IKC, er zijn scholen al mee bezig. Mijn vraag is, zijn er ook scholen die zeggen, gemeente, wij hebben jullie niet 

nodig, wij zoeken dat zelf wel uit? Of is de standaardisatie die misschien tot stand komt op deze manier ook 

door hen gewenst? En eigenlijk daaraan gekoppeld, is het breed gedragen? 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 
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De heer Franzen: Ja, het is breed gedragen en eigenlijk zijn er geen kinderopvangen en scholen die niet zonder 

de gemeente kunnen. Dat ligt vooral uiteindelijk in de financieringsvorm. Als je het hebt over 

onderwijshuisvesting, de basisscholen worden gefinancierd door de gemeente, kinderopvang zijn commerciële 

partijen. Een commerciële partij kan niet zomaar intrekken in een basisschool, een basisschool dat is bestemd 

voor seq. onderwijshuisvesting. Dat kan alleen veranderd worden als de gemeente dat actief toestaat, dus een 

rol van de gemeente is wel vereist als je ervoor zou kiezen om kinderopvang en basisschool verder wil laten 

integreren. 

De voorzitter: De heer Kranendonk. 

De heer Kranendonk: Ja, dank u wel voorzitter. Heb ik daar gelijk een aanvullende vraag op. Als we het dan 

toch hebben over die financiering van die scholen, de gemeente is inderdaad verantwoordelijk voor die 

huisvesting van die scholen, ga ik even een hypothetische vraag voorstellen. Stel je hebt een school, daar loopt 

het leerlingenaantal van terug, twee lokalen openstaan, nou, daar kan prima een voorschoolse opvang of 

naschoolse opvang in georganiseerd worden als dat in goed overleg gebeurt. Na een aantal jaar breidt de 

school toch weer uit, dan zijn de scholen, dan zijn de lokalen in gebruik. Wat doet de gemeente dan, wat is 

dan de rol van de gemeente daarin? Gaan we dan op kosten van de gemeente weer een extra lokaal of 

portakabin zetten, of is dat dan, gaat dat ten laste van het budget van de voorschoolse of naschoolse opvang? 

Dat is wel een lastig dilemma lijkt mij, dat is even een vraag, misschien even die als eerste beantwoorden. 

De heer Franzen: Nou, stelt u de andere vraag ook maar.  

De heer Kranendonk: Oké, nou, prima. Wat ik eigenlijk mis, is de rol van de ouders. Het klinkt even heel cru, 

het komt op mij een beetje over, de enige rol die ik nog voor zie komen is dat ze om twee uur gedumpt 

moeten worden en om zeven uur opgehaald moeten worden en dan ben ik even heel cru, dat geef ik direct 

toe, maar dat beeld wil ik niet naar buiten krijgen om het zo te zeggen, dus wat is de visie van de gemeente 

eigenlijk daarop, hoe worden de ouders hierin meegenomen? En ik snap wel dat het bij de ene school wat 

meer is, die gewenste faciliteiten, dan bij de andere school, maar het moet toch niet zo zijn, u zegt in de 

presentatie ook van, het is toch fijn voor kinderen om naar school te gaan, dat is aan de ene kant waar, maar 

ik kijk ook altijd uit als die schoolbel weer ging en we zijn ongeveer een beetje van dezelfde leeftijd, dus ik ben 

heel benieuwd hoe de wethouder daarnaar kijkt, dat om kwart over drie de schoolbel ging en yes, dan mocht 

je weer naar huis en dan mocht je lekker langs de dijk gaan voetballen en rennen en vliegen, viel je af en toe in 

de sloot, was je ook niet blij mee, je ouders, maar goed, het was wel, die vrijheid, die ontnemen we deze 

kinderen op deze manier en dat was een vraag over de taak van de ouders, even toegelicht en voor de rest wel 

komt dat straks nog misschien dan.  

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, kijk, de eerste vraag om daarmee te beginnen, dat geeft ook blijk dat die rol van de 

gemeente ja, wel duidelijk moet worden. Nu is het zo, als op een school inderdaad het leerlingenaantal 

terugloopt, komen er lokalen vrij, dat wordt dan soms gebruikt door de kinderopvang, terwijl het daar officieel 

niet voor bedoeld is en als de leerlingenaantallen stijgen, is de eerste die eruit moet de kinderopvang. Ja, dat 

draagt niet bij aan een goede samenwerking tussen die partners en uiteindelijk ja, voor niemand. Dus het is 

daar wel van belang om daar stellingen in te nemen, hoe ga je met IKC-vorming om. Want als je bijvoorbeeld 

zou zeggen, jongens, we willen IKC-vorming, we willen deze rol op ons pakken, kan je zeggen, we nemen die 

denkrichting, hoe ga je om met die fluctuaties in leerlingenaantallen en zowel voor de basisschool als voor de 

kinderopvang, die kan je meenemen in je uiteindelijke plan, zodat ja, de kinderopvang gewoon een 
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gegarandeerde plek heeft dicht naast de school. Dan wat betreft de rol van de ouders, ja, uiteindelijk zijn de 

ouders zelf die bepalen wanneer ze hun kinderen brengen en wanneer ze willen ophalen. Ik kan me zo 

voorstellen dat bij werkende ouders, die over het algemeen wat vroeger bij het schoolplein zullen staan dan 

ouders waarvan maar een van beiden werkt. De IKC-vorming zoals die hier voorligt gaat niet ouders 

verplichten hun kinderen op een bepaalde tijd op te halen of te brengen, uiteindelijk is die keuze wanneer je 

ze brengt een keuze van de ouders. Er is alleen een mogelijkheid voor ouders die hun kinderen vroeg willen 

brengen, om dat vroeg te doen.  

De voorzitter: De heer Coule. 

De heer Coule: Sorry, ik moest even wachten tot ik mijn knopje aan kon. Ik maak hieruit het antwoord op dat 

het nog steeds neerkomt op de ouders droppen het kind en die halen het weer op en voor de rest prima. Ik 

hoor helemaal niks over dat er iets van samenwerking of zo met ouders überhaupt komt.  

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Nou, uiteindelijk is het, kunnen wij als gemeente niet ouders verplichten hun kinderen op 

een bepaald moment naar school te brengen. Wij kunnen alleen op deze manier faciliteren dat de werkende 

ouders een IKC in de buurt hebben en voor werkende ouders is het bijvoorbeeld fijn dat ze hun kind wat 

vroeger kunnen brengen op sommige dagen en wat later kunnen ophalen.  

De voorzitter: De heer Hulhoven. 

De heer Hulhoven: Stapelend, voorzitter, maar wat is de, hoe kijkt de wethouder aan tegen de rol van de 

ouders? Ik begrijp dat hij het nu algemeen verwoordt, maar hoe kijkt de wethouder aan tegen de rol van de 

ouders? 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Stapelend daarop voorzitter, we hebben, als gemeente willen we faciliterende or een 

regisserende rol wordt voorgesteld, maar we hebben natuurlijk ook zelf een visie op samenleving en omgaan 

met elkaar, dus het is niet alleen de ouders, het is in zijn algemeenheid, zou ik graag iets willen weten van de 

wethouder wat zijn visie daarop is en zijn rol in dit IKC. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, uiteindelijk gaat het erom dat de mogelijkheid er is voor ouders, maar de primaire 

verantwoordelijkheid voor het opvoeden ligt bij de ouders, eventueel geholpen door de school en de 

gemeente, maar primair richt de verantwoordelijkheid voor de kinderen bij de ouders.  

De voorzitter: Meneer Kranendonk. 

De heer Kranendonk: Nou, voorzitter, dank u wel. Ik ben blij met het antwoord van de wethouder dat hij zegt 

dat de primaire taak van de opvoeding bij de ouders ligt en laat ik dan maar gelijk heel helder zijn, dan is het 

wat mij betreft ook gewoon de faciliterende rol die de gemeente moet kiezen en het aan de ouders en het 

onderwijsveld zelf overlaten om daar zaken in te doen en niet als gemeente daar primair tussen te gaan zitten 

door een hele regisserende rol te nemen, het is vanavond ook, we moeten uitspreken wat we willen en 

wensen, bij dezen.  
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De voorzitter: Mevrouw Stip. 

Mevrouw Stip: Ja, dank je wel, voorzitter. Het is inderdaad een primaire rol voor ouders om op te voeden, het 

is een keuze aan de ouders of een kind naar de opvang gaat of niet, dat is nu al, met het IKC, zonder IKC, dus in 

die zin denk ik dat het een hele mooie ontwikkeling is om een IKC te vormen en dat de gemeente daarin 

faciliteert en dan ligt nog steeds de keuze bij de ouder of het kind naar de opvang gaat of niet naar mijn idee.  

De voorzitter: Wilt u daar nog een antwoord van de wethouder op, of? Heeft u nog behoefte daarop te 

reageren, wethouder? Zo niet, dan zullen we nog een paar vragen uit de hoge hoed toveren. De heer 

Hulhoven. 

De heer Hulhoven: Dank u voorzitter. Ik heb nog twee vragen over, naast onze bezorgdheid voor de rol van de 

ouders, de andere vraag. Heb ik het goed begrepen dat het IKC dus bij nieuwbouw belemmeringen opheft, 

zodat alles in een locatie kan? Heb ik het goed begrepen dat die belemmeringen dus nu door de regisserende 

rol van de gemeente het ook bij bestaande locaties mogelijk wordt om samen te gaan? Vraag twee, nou is 

eigenlijk geen vraag, meer een opmerking. Tabel 3 op bladzijde 13 mist de wijk Slikkerveer. Ja, dat waren mijn 

vragen. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, het klopt dat de belemmeringen door deze rol worden opgeheven en ja, u heeft het goed 

gelezen, de wijk Slikkerveer ontbreekt en die zal in de definitieve hersteld worden.  

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dus even voor mijn helderheid en dan valt er ook gelijk een vraag af, instellingen die of 

scholen die nu al een soortement van IKC-beleid voeren, nu veel te krap in hun jasje zitten daarvan gaat de 

gemeente op termijn zorgen dat zij goed in hun jas komen te zitten.  

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, dat klopt.  

De voorzitter: Mevrouw De Wolff, ChristenUnie. 

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Dank voor de notitie, ik vind hem lekker lezen en het valt me ook op dat er veel 

achtergrondonderzoek is gedaan. Toen ik hem uithad, toen bleven er toch een aantal vragen hangen en een 

daarvan is, ik zie allerlei definities, ik zie mooie uitgangspunten, ik zie nou ja, toch ook wel een stukje richting, 

en toch mis ik, wat wil Ridderkerk nu echt met, wat bedoelt Ridderkerk met een IKC? Ik hoor ook hier 

verwarring soms, hebben we IKC’s of niet? En ik denk dat ik dat stukje mis, dus ik ben benieuwd hoe u dat ziet 

en dan, eentje heb ik al gehad, ergens tussendoor op bladzijde 10 werd opeens de uren van de vve genoemd, 

de vroegschoolse educatie, en dat klopt, dank je wel, en die gaat van 10 naar 16 uur en ik las toen dat 

Ridderkerk zich buigt over de gevolgen daarvan en ik ben wel nieuwsgierig welke uitdagingen en 

veranderingen komen daarbij naar boven? Bladzijde 14, nou, voorkeur is voor het regisseren van, voorkeur is 

voor variant regisseren, variant B en als ik dat dan lees, dan zie ik eigenlijk alleen maar de harde kant terug in 

die variant en juist die zachte kant, cultuur, organisatorisch, randvoorwaardelijk, is volgens mij heel erg 
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belangrijk om echt integraal te werken en waarom is dat dan niet opgenomen in die variant? En dat was hem 

even, de rest is gesteld. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, je ziet dat de IKC-vorming gewoon buiten is ontstaan zonder bemoeienis van de 

gemeente, maar door die financieringsstructuur, is dit het maximale wat mogelijk is met ook de problemen 

waar kinderopvang en basisschool nu tegenaan lopen is met leerlingenaantallen, ja, dan moet de een er soms 

uit of er is helemaal geen ruimte voor de kinderopvang. En de wijze van financieren, het ene deel via de 

gemeente, andere deel commercieel maakt gewoon dat een standpunt van de gemeente noodzakelijk is. Het 

standpunt wat wij nu voorstellen is ja, we gaan die belemmering opheffen en we zorgen dat beide bij elkaar of 

zo dicht mogelijk bij elkaar kunnen gaan zitten. Doe je dat niet, dan blijft de IKC zoals het nu is, dit is het 

maximale wat het veld zelf kan organiseren. Dan wat betreft de tweede vraag, de zestien uurregeling, nou, het 

klopt als je meer lesuren gaat geven, dat je meer ruimte nodig hebt, dus dat wordt passen en meten hier en 

daar. Die zestien uurregeling wordt vooral uitgevoerd door de kinderopvang. Ja, als er nu al te weinig ruimte is 

of ze nu al tegen ruimteproblemen aanlopen, zal dat met die zestien uurregeling alleen maar meer worden, 

dus dat zijn we nu aan het inventariseren hoe groot dat probleem is. Maar als je dus nu nee zou zeggen tegen 

die IKC-ontwikkeling, gaat het wel knellen om die zestien uurregeling goed uit te voeren vanwege het 

ruimtegebrek. En tot slot, die zachte kant, ja, die is inderdaad ook heel belangrijk binnen een IKC, maar dat is 

vooral aan de partners zelf hoe zij die zachte kant in gaan vullen. Wij als gemeente moeten niet gaan 

voorschrijven wat onderwezen moet worden en welke overtuiging daarbij hoort, dat is echt aan de partners 

zelf. 

De voorzitter: Mevrouw De Wolff. 

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Is de, heeft de laatste, ik ben met u helemaal eens dat het aan de partners zelf is 

en tegelijkertijd denk ik dat ondersteuning daarbij van iemand die daar net wat verder van afstaat soms 

ontzettend belangrijk is om een soort neutrale positie in te nemen en als ik kijk naar de laatste variant, was 

dat daarin wel meegenomen. Nou, als ik iets hierover zou mogen zeggen, zou ik zeggen van, kijk daar dan nog 

eens goed naar of daar wat van meegenomen kan worden en vraag, de eerste vraag rondom de definitie, ik 

begrijp dat die geldstromen anders lopen, maar je kan als Ridderkerk toch wel zeggen, als er in Ridderkerk dan 

straks IKC’s zijn, dan verstaan wij dit onder een IKC. Anders, van mijn part zijn dat een paar varianten, vind ik 

ook prima, maar dan kan je ergens aan gaan afmeten of we op schema liggen of dat je, nou ja, ook dat wat je 

je kinderen biedt en nu zie ik daar allerlei landelijke definities. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, kijk, het is, de IKC-vorming is buiten het gemeentehuis ontstaan en je ziet dat partijen 

elkaar soms gevonden hebben en je ziet ook verschillen tussen de partijen onderling, dus dat maakt het ook 

diffuus om te zeggen, dit is een IKC. We hebben gepoogd om de kenmerken te analyseren daaruit en die neer 

te zetten en daarin zie je dus verschillende vormen in den lande, bij de een is alles onder een bestuur 

gebracht, dat is de meest vergaande vorm en je ziet dat de partijen hier in Ridderkerk ervoor kiezen om 

gewoon los van elkaar samen te werken, dus twee besturen die goed met elkaar door een deur kunnen.  

De voorzitter: Mevrouw Verdiesen. 
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Mevrouw Verdiesen: Ja, ik onderschrijf wel de behoefte aan duidelijkheid die ik ook vanuit de ChristenUnie 

hoor, het kan toch, de gemeente kan toch hun visie, want het is uiteindelijk een visiestuk, wat zij zien als IKC, 

zeker met het voorstel om een meer regisserende rol te pakken, daar kom ik straks nog wel even op terug, 

maar die duidelijkheid mag toch wel in dat stuk thuiskomen?  

De voorzitter: Mevrouw Ritmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel voorzitter. Ik herhaal mijn vraag, mijn eerste vraag, wat wordt er nu precies 

zo anders? Er zijn nu al scholen die zo erg samenwerken, kunnen die nu al een bord ophangen, ik ben IKC, of 

wat wordt nu, wat is nu zo anders straks ten opzichte van het huidige? 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Straks wordt anders dat gegarandeerd is dat kinderopvang en basisschool bij elkaar kunnen 

blijven, ook als de leerlingenaantallen fluctueren.  

De voorzitter: En de vraag van mevrouw Verdiesen? 

De heer Franzen: Ja, wij hebben gepoogd om het op deze manier in de visie te zetten, maar als u als raad zegt 

van nou, wij willen dit als definitie van IKC op gaan nemen, dan is dit het moment zou ik zeggen.  

De voorzitter: Mevrouw De Wolff, uw vraag is beantwoord. U heeft nog een stuk mening mee kunnen geven, 

die is, dan gaan wij door met de vragen van de heer Ros. 

Mevrouw Dirks: Als dat mag, voorzitter.  

De voorzitter: Ja, alleen, dat is prima, het zijn er wel maar vier, he?  

Mevrouw Dirks: Ja, ja, ja, het zijn er ondertussen nog maar drie. Ja, ik vond het stuk inderdaad ook best wel 

lekker lezen, ik heb wel drie vraagjes, wij hebben drie vraagjes. Er zijn bepaalde partijen die super enthousiast 

waren hierop, maar ja, waren er ook partijen die minder enthousiast waren en wat waren hun reacties 

daarop? Vraag twee, er worden veel voordelen genoemd, maar wat zijn, ja, eventuele mankementen aan het 

combineren van de gemeente aan IKC? En de derde vraag, de gemeente gaat dan financiële steun leveren 

voor de gebouwen, zou dat dan ook indirect betekenen dat ouders met een lage portemonnee, met een kleine 

portemonnee, een lagere drempel krijgen om hun kind naar de opvang te brengen?  

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, is iedereen enthousiast? Het merendeel is enthousiast, we zien vooral ja, hoe moet je dat 

netjes zeggen, dat partijen met een sterke geloofsopvatting over de positie man en vrouw, die zijn hier, ja, 

minder enthousiast over, die zien die noodzaak niet. Dan wat betreft de financiële steun, de financiële steun is 

in zoverre beperkt tot meedenken over de financiering, dus een borg, lening, dat soort zaken. We gaan geen 

gratis gebouwen neerzetten, laat dat helder zijn. En uiteindelijk is het de commerciële kinderopvang die zelf 

het tarief bepaalt en de tarieven voor de scholen die worden ook bepaald, dus ja, uiteindelijk maakt dit 

document niet ineens anders dat de kostprijs voor ouders anders wordt.  

Mevrouw Dirks: Ja, dank u. Maar zou dat dan betekenen dat de gemeente dus wel borg of iets levert, dat het 

dus wel makkelijker wordt voor opvang om bijvoorbeeld hun tarieven te verlagen?  
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De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel voorzitter. In het stuk staat ook expliciet onderwijsachterstandsbeleid, 

voorschoolse educatie is gericht op twee tot vierjarigen, wordt uitgevoerd door kinderopvangorganisaties, 

deze zijde gaf u net ook al aan, commercieel, semi-commercieel, gezinnen waarbij sociale, economische of 

culturele oorzaken aan de orde zijn, die worden dan dus niet bereikt, maar worden wel als zodanig bedoeld. 

Hoe gaan die dat dan betalen en hoe worden zij überhaupt bereikt om daarvan gebruik te gaan maken? 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, wat betreft de vve-educatie, die zestien uurregeling, de gemeente heeft afspraken 

gemaakt over de tarieven, die, want als je binnen de doelgroep valt, zijn wij verplicht als gemeente het aan te 

bieden in Ridderkerk, alleen wij zijn niet de partij die dat ook uitvoert en uiteindelijk, ja, hoe zeg je dat 

eenvoudig, we hebben over de vve een raadsinformatiebrief gestuurd, daar staat de hele tariefberekening 

voor alle ouders in en het komt er eigenlijk op neer dat wij gewoon vaste tarieven met de kinderopvang 

hebben afgesproken en als je minder verdient en binnen de doelgroep valt, betaal je ook minder.  

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Ik had hem wel gelezen, maar dan denk ik, dan mis ik dat stukje aanvulling in dit stuk, 

misschien een tipje.  

De voorzitter: Mevrouw Dirks, uw vragen beantwoord? Gaan we door met mevrouw Verdiesen, VVD. 

Mevrouw Verdiesen: Dank u wel voorzitter. Naast de vragen die we hebben vanuit de VVD willen we ook onze 

mening geven. We staan op zich positief tegenover de vorming van IKC’s, maar we zijn wel kritisch ten 

opzichte van de rol die de gemeente wil nemen, wij hebben een voorkeur voor de variant faciliteren, variant A 

of B maakt ons niet zo heel veel uit, en we vinden de regisserende rol variant B die de gemeente nu voor zich 

ziet een te grote rol, waarbij de consequenties en met name financieel niet inzichtelijk zijn gemaakt, dus dat 

wilden we meegeven als mening. Dan heb ik concreet nog vijf vragen met allemaal een stukje inleiding. Zal ik 

die allemaal tegelijk stellen achter elkaar?  

De voorzitter: Ja, dat moet wel te behappen zijn denk ik. 

Mevrouw Verdiesen: Oké. Op pagina 9 staat dat bijna alle scholen, en dat hebben we net ook gehoord, op weg 

zijn naar een IKC, daarnaast staat in bijlage 4 dat op de IKC-dag op 11 juli de rol van de gemeente volgens de 

gesprekspartners vooral faciliterend moet zijn, dan is mijn eerste vraag, hoe verhoudt zich dit met het advies 

van LEA en OGO voor de regisserende variant B? Dus daar zit een afwijking in ten opzichte van wat er op die 

11 juli gezegd is. Dan in mijn tweede vraag, in de aanbiedingsnota van de conceptvisie IKC staat dat er dus 

geen uitvoeringsplan wordt opgesteld, terwijl dit wel, dit is een afwijking van de startnotitie. Kunt u 

onderbouwen waarom dit uitvoeringsplan niet nodig is en twee voorbeelden geven van uitvoeringskaders 

waarnaar wordt verwezen die voldoende in de visie staan, waardoor dat uitvoeringsplan dus niet nodig is? 

Dan mijn derde vraag, de keuze voor de regisserende rol, variant B, levert financiële consequenties op voor de 

gemeente en dat kan zijn in de vorm van een borggarantstelling of een lening. De kinderopvang wordt 

uitgevoerd door een commerciële marktpartij, dus waarom zou de gemeente, een marktpartij die deelneemt 

aan een IKC, op deze manier subsidiëren en een kinderopvang die niet deelneemt niet? En welke inzichten in 

de financiële consequenties is er? Dat is mijn derde vraag.  
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De voorzitter: Zullen we die vragen even? Tenminste, even laten, de wethouder de gelegenheid geven daar 

alvast op te antwoorden. Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, op de IKC-dag zijn er drie definities gebruikt, drie rollen en uiteindelijk is die faciliterende 

rol uitgesplitst in faciliteren en regisseren en daarom lopen die definities tekstueel uiteen, maar dit is wel de 

variant waar het LEA ook ja, ook achter staat. Tot slot, wij adviseren geen uitvoeringsplan op te stellen in 

afwachting van de startnotitie, omdat het in de startnotitie staat, moet de raad daar toch een beslissing over 

nemen. U vroeg concreet naar waarom de kaders niet nodig zijn, de variant staat nu zo, ja, de rol van de 

gemeente staat nu zo helder beschreven hierin dat die kaders niet nodig zijn en er zijn inmiddels ook twee 

aanvragen voor huisvesting ingediend waarbij kinderopvang ruimte heeft en als de raad dus instemt met deze 

rol van de gemeente, kan die dus ook op die manier verleend worden, dus dat geeft ook wel in de praktijk aan 

dat het voldoende, ja, de visie voldoende handvatten biedt om hier concreet mee aan de slag te gaan.  

De voorzitter: En de derde vraag. 

De heer Franzen: Ja, de derde vraag zou ik graag even opnieuw herhaald willen. 

De voorzitter: Dan geef ik eerst even het woord aan de heer Kranendonk. 

De heer Kranendonk: Ja, voorzitter, voor de helderheid, de wethouder heeft het over deze rol van de 

gemeente, welke rol bedoelt hij dan, de faciliterende rol of de regisserende rol, anders raak ik het kwijt. 

De heer Franzen: De regisserende rol, variant B.  

De voorzitter: Mevrouw Verdiesen, uw laatste vraag is niet doorgekomen, misschien kunt u de andere twee 

erbij doen, dan hebben we er weer drie. 

Mevrouw Verdiesen: Mijn derde vraag was, de keuze voor de regisserende rol variant B levert financiële 

consequenties op in vorm van een borg, garantstelling of een lening aan een IKC. De kinderopvang wordt 

uitgevoerd door een commerciële marktpartij, waarom zou de gemeente een kinderopvang die wel deelneemt 

op deze manier subsidiëren en een kinderopvang die niet deelneemt niet? En welk inzicht is er in de financiële 

consequenties van dit plan? Daarnaast, dat wordt mijn vierde vraag, staat er op pagina 16 dat bij faciliteren de 

variant A op dit moment het dichtst ligt bij de kaders en de wetgeving en de positie van de gemeente 

Ridderkerk. In hoeverre staat de huidige wetgeving een regisserende rol in de weg? Dus blijkbaar is de 

faciliterende rol binnen de huidige kaders het meest, het maximaal haalbare en hoe gaat dan invulling 

gegeven worden aan die regisserende rol? En dan mijn vijfde vraag, stel dat een kinderopvangorganisatie niet 

in een gebouw met een basisschool wil zitten, krijgt diegene dan net zoveel financiële ondersteuning of 

financiële faciliteiten als kinderopvangorganisaties die wel in eenzelfde gebouw willen zitten? Dank u wel.  

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, laat ik meteen enige onduidelijkheid uit de lucht halen, wij gaan geen subsidie verlenen 

aan kinderopvang, dat zijn commerciële partijen en dat doen we niet. Wij maken, bieden alleen die ruimte aan 

en die zal dan tegen een marktconform tarief worden aangeboden aan de kinderopvang, zodat de 

kinderopvang in staat wordt gesteld om naast een basisschool te zitten en uiteindelijk is het risico voor de 

gemeente dus ook beperkt. Uiteindelijk, afhankelijk van hoe je het indient, er staat gewoon een gebouw, dat is 

een onderpand als je voor een hypotheek of borg zou kiezen, en als die er dus niet in zit, moet je dus wel dat 
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gebouw zo ontwerpen dat een andere voorziening daar wel in kan, bijvoorbeeld, ja, dan ga je allemaal in de 

uitvoering, maar bijvoorbeeld een wijkcentrum. Je bouwt uiteindelijk iets niet alleen voor morgen, maar ook 

voor de komende twintig, dertig jaar en, dus je moet met allerlei veranderingen rekening houden als je voor 

deze regisserende rol zou kiezen en zo kijken wij ook dus naar die aanvragen, biedt, als je die twee bij elkaar 

doet en die kinderopvang valt af, waar kan het dan voor gebruikt worden, zodat die ruimte niet leegstaat, zo 

wordt ernaar gekeken, dus het risico voor de gemeente is zeer beperkt en de kinderopvang krijgt geen 

subsidie.  

De voorzitter: Mevrouw Verdiesen. 

Mevrouw Verdiesen: Maar, ik krijg toch de indruk dat kinderopvangen die dus meedoen in een IKC wel 

bepaalde steun of borg of garantstelling bij de gemeente kan krijgen en een kinderopvang die niet deelneemt 

daar niet een, klopt dat beeld, of heb ik het verkeerd? 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Nou ja, kijk, uiteindelijk, een kinderopvang die geen, die niet bij een basisschool zit, ja, die 

krijgt dat inderdaad niet, maar dat lijkt mij ook gewoon logisch, want die zit in een totaal andere positie. Als er 

namelijk al een basisschool is, al die gronden zijn bestemd voor onderwijs, basisonderwijs, dus zo’n 

kinderopvang mag daar eigenlijk zonder dat, mag zich daar nooit vestigen. Die mag daar alleen zich vestigen 

als de gemeente daar actief aan meewerkt. Dus zo zit er wel een verschil tussen kinderopvang op een 

grasveldje waar niks omheen zit en kinderopvang in de buurt van een basisschool.  

De voorzitter: De heer Coule. 

De heer Coule: Als ik het goed begrijp, heeft een IKC in principe geen regisserende rol, maar een faciliterende 

rol nodig dus van de gemeente om in een school te kunnen zitten?  

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Nee, een IKC heeft een regisserende rol nodig, met faciliteren kom je er niet, dan blijft het 

zoals het nu is. En dat betekent dus als de leerlingenaantallen dus stijgen, dat de kinderopvang weg moet en 

met een IKC wil je juist bereiken dat er een stabiele verbinding is tussen kinderopvang en basisonderwijs. Nu is 

het echt van de leerlingenaantallen per jaar afhankelijk van mag de kinderopvang daarnaast blijven of niet en 

doordat je actief gaat meedenken en een eigen huisvesting aanbiedt, ja, weet je altijd dat kinderopvang en 

basisonderwijs dicht bij elkaar blijven zitten.  

De voorzitter: Wethouder Franzen, de andere vragen van mevrouw Verdiesen.  

De heer Franzen: Ja, dat is meteen het antwoord ook op vraag vier, waarom de regisserende rol dus 

belemmerend werkt. Ja, en vijf, die financiën, ik dacht dat ik die voldoende beantwoord had. 

De voorzitter: Mevrouw Verdiesen. 

Mevrouw Verdiesen: Ja, met vijf kan ik wel met het antwoord meegaan, maar vier is me nog steeds niet 

helemaal duidelijk als nu de kaders vanuit de wet en de positie binnen het LEA alleen faciliteren mogelijk 

maken, hoe gaat dat dan straks bij een regisserende rol, moet daar dan nog weer wat veranderen? Want zo 

staat het nu in het stuk op pagina 16.  
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De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ik blijf bij het antwoord zoals ik hem heb gegeven.  

Mevrouw Verdiesen: Dan zal ik het daarmee moeten doen, dat.  

De voorzitter: Ja, daar ben ik ook bang voor, ja, dat. De heer Kranendonk. 

De heer Kranendonk: Ja, sorry, ik ga nog een aanvullende vraag stellen over de vragen van mevrouw 

Verdiesen. Kan de wethouder dan aangeven wat er misgaat als we niet voor een regisserende rol kiezen? 

Want dat is mij echt niet duidelijk.  

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, wat er misgaat, uiteindelijk kan dus de, ja, als je niet voor de regisserende rol zou kiezen, 

betekent het dat het samenzijn van kinderopvang en basisonderwijs een gelegenheidssamenwerking blijft en 

je wil juist zorgen dat die kinderopvang altijd naast dat basisonderwijs zit, zodat je die doorgaande leerlijn kan 

garanderen, nu is die dus afhankelijk van is er toevallig ruimte op het terrein van het basisonderwijs.  

De voorzitter: De heer Coule, Burger op 1. Heeft u nog steeds vijf vragen? 

De heer Coule: Op dit moment zijn het er vier geworden. 

De voorzitter: Nou, dat kan wel in een keer denk ik.  

De heer Coule: Ja, deze wel. Bij de presentatie heeft u gezegd dat we sneller kunnen gaan helpen bij 

zorgvragen. Nou zie ik dat niet helemaal gebeuren bij IKC’s, waarom dat met een IKC ineens wel zou kunnen? 

De kinderen gaan met meer plezier naar school, die zou ik ook wel graag wat verdiept willen zien vanuit de 

presentatie. Dan vraag ik mij ook af, ziet de gemeente dan wel een rol voor het wijkteam, dan wel de 

hulpverlening vanuit het wijkteam, binnen de IKC’s? Dat wij daar wel een sturing in hebben? En ja, wat ook 

tijdens de presentatie kwam, was de vraag, of tenminste de opmerking van dat kinderen zagen andere 

kinderen en zouden daardoor makkelijker naar school gaan, het leuker vinden om naar school te gaan en IKC 

en dergelijke, en ja, wij zijn toch van mening, je kiest bij je zwangerschap toch eigenlijk je kinderopvang al, de 

voorlichting daarin zoeken we dan op dat moment al op, dus hoe kan je dan aangeven dat het, ja, precies, je 

kiest voor een kinderopvang en die kinderopvang is gekoppeld aan een basisschool dadelijk door het IKC, in 

plaats van dat na de kinderopvang een andere basisschool gekozen kan worden, dat wordt steeds lastiger dan, 

dus, nou, dat was de vraag die ik, komt er ja, komt er aandacht voor voorlichting? Dat was dan. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, wat betreft die zorgvraag, als je meer leerlingen bij elkaar hebt, kan je ook sneller een 

professional op locatie neerzetten die ook de zorgvraag sneller kan, ja, kan innemen, bijvoorbeeld 

aanpassingen op het gebied van passend onderwijs, die zorgvragen worden sowieso altijd, als die zorgvraag er 

is, dan wordt er aan, wordt dat geregeld voor die kinderen. Als je meer kinderen bij elkaar hebt, kan je ook 

kijken van ja jongens, ik heb nu veel verschillende ja, zorgvragen die hetzelfde zijn en die dezelfde oplossing 

kunnen hebben en dan kan je die ook daar op die plek in een speciaal klasje bijvoorbeeld zetten en anders zal 

dat, ja, op een andere school moeten bijvoorbeeld en nu zien we, hebben we bijvoorbeeld ook de 

wijkteamprofessionals, die zitten op de scholen en die kijken nu al met een schuin oog mee naar de kinderen 
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op de kinderopvang, als daar een probleem bij is, is er wel al een wijkteamprofessional in de buurt, dus zo is 

die verbinding zorg, ja, toch net iets beter geborgd als die twee organisaties bij elkaar zitten. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel voorzitter. Over de zorg, het gaat dus inderdaad niet alleen maar over het 

leren, maar ook inderdaad over het welzijn, dus die zorgkant en u had het net over de wijkteamprofessional, 

die is op dit moment al op de scholen, wordt nu al gezegd te weinig uren, maar we hebben het nu incidenteel 

gefinancierd, dus dat gaan we dan structureel doen neem ik aan, want die krijgt dan een goede positie, die 

moet ook meer uren krijgen. Bent u dan ook bereid om daar een gewichtenregeling aan te hangen? Want nu 

krijgt elke wijkteamprofessional op elke school hetzelfde, of er nou wel of niet iets speelt, en er zijn scholen 

waar het gewoon veel zwaarder is, waarvan je zou kunnen vermoeden dat daar juist meer uren naartoe gaan, 

gaat u dat ook meenemen? 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, die vraag die staat eigenlijk los van deze visie, de wijkteamprofessional is al reeds 

aanwezig op de scholen en die blijft zo en de strekking van de motie destijds was dat het structureel moet 

worden opgenomen. Nou, dat gaat gewoon gebeuren, maar in de motie werd ook gevraagd om een evaluatie 

aan te bieden en dat maakte dat die niet structureel was opgenomen, maar komende begroting zit die er 

gewoon in en inderdaad, de grootte van scholen, dat verschilt, waardoor je je ook kan afvragen van, is die, zijn 

die uren die de wijkteamprofessional heeft op die school afdoende? Dus een grotere school zal misschien 

meer uren nodig moeten hebben, dat wordt uiteindelijk nog bekeken hoe dat uitkomt, maar ook bij de 

behandeling in december over dat voorstel heb ik aangegeven dat je nu, ja, dat dat niet na drie uur stopt, 

sommige scholen hebben iets minder nodig, en zo zit die wijkteamprofessional zijn of haar uren dan flexibel in 

en wordt iedereen optimaal bediend.  

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel voorzitter. Het gaat niet om de grootte van de scholen, het gaat om de 

zwaarte van de problematiek op de scholen, zo’n gewichtenregeling. En ik neem aan dat u dat, omdat in het 

IKC staat, we gaan ook naar een gezonde school, dat juist dat mee gaat wegen.  

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, de zorg wordt sowieso, ongeacht IKC of niet, wordt verleend, maar de IKC maakt het wel 

makkelijker, dus uiteindelijk kan dat ook meegewogen worden.  

De voorzitter: De heer Coule. 

De heer Coule: Bij de zorgvraag hebben we het erover dat er meer kinderen zijn, waardoor er meer 

professionals, op die IKC’s komen daar ineens veel meer kinderen bij elkaar of zo?  

De heer Franzen: Als je een kinderopvang bij een basisschool doet, dan stijgt het aantal van het totale 

kinderen, dus dan kan je ook makkelijker een zorgprofessional op die school neerzetten en de 

wijkteamprofessional, even om misverstanden te voorkomen, die verleent alleen lichte zorg en verwijst door 

in geval van zwaardere zorg. Maar het is natuurlijk wel een mooi middel, die wijkteamprofessional, om te zien 
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wat er op een school speelt en dan meteen daarop in te spelen, dus ja, ik kan alleen niet anders zeggen dan 

dat die wijkteamprofessional op die scholen gewoon een heel goed middel is wat ook preventief werkt. Dan 

wat betreft de laatste vraag, wisselen tussen kinderopvang en basisonderwijs, dat blijft altijd mogelijk. Je kan 

ook een kind tussentijds van het openbaar onderwijs naar het christelijk onderwijs overplaatsen en vice versa, 

dat ja, het is niet aan te bevelen om dat heel vaak te doen, maar die mogelijkheid is er gewoon.  

De voorzitter: De heer Coule. 

De heer Coule: Het doel van de IKC is dat een goede doorlopende leerlijn gaat krijgen en doordat je natuurlijk 

in principe al heel snel een kinderopvang kiest, en een IKC kiest, zit automatisch daar de basisschool aan vast, 

dus in principe zou je al van tevoren moeten kiezen voor een basisschool begrijp ik dan, omdat je die 

doorlopende lijn anders. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, kijk, in principe is het nu wel zo geregeld, dat de openbare kinderopvang samen ja, gaat 

met het openbaar onderwijs en christelijke kinderopvang samen met christelijk basisonderwijs, dus ja, ik zie 

weinig wisselingen in de praktijk daarin, maar het is altijd mogelijk om van openbaar onderwijs naar christelijk 

onderwijs te wisselen en vice versa en ja, dan onderbreek je een doorgaande leerlijn, dat klopt, maar diezelfde 

doorgaande leerlijn doorbreek je als je het kind in groep 4 van de ene school naar de andere school, ja, 

verplaatst. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. In antwoord, een reactie naar aanleiding van uw antwoord. U geeft aan, 

het is nu al zo, dat de openbaar gaat door naar het openbaar, christelijk gaat door naar het christelijk, we 

hebben natuurlijk, voorheen hadden we het idee of had de gemeente een visie op jongere kinderen en 

samenleving, dat ze juist in de peuterspeelzaal in de buurt moesten spelen, want dan kwam iedereen elkaar 

tegen en dat was wijk verbindend en nu gaan we dan kiezen voor een bepaald schooltype, een beetje in 

aansluiting van wat mijn voorganger vraagt, we gaan dus nu kiezen voor een bepaald schooltype. In hoeverre, 

hoe houden wij dan de verbinding in stand en voorkomen we verzuiling? 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Nou, laat ik het zo stellen. Stel, er is een christelijke kinderopvang die samen wil met een 

openbare basisschool en ze willen samen een IKC gaan vormen, zullen we op dezelfde manier optreden als bij 

de anderen en als een school zegt, ja, wij willen gewoon, kinderopvang, zelfstandig blijven, wij willen niks met 

een basisschool te maken hebben, dan gaan wij ook niet zeggen, je moet nu een IKC gaan worden, dan 

respecteren wij die opvatting ook.  

De voorzitter: De heer Coule. 

De heer Coule: Nou ja, het is meer dat we bedoelen, vlak bij mijn flat heb ik een christelijke kinderopvang, 

maar ik wil mijn kind op een openbare basisschool, die is wat verder weg. Maar ik zet hem wel waar ook een 

kinderopvang is, maar die is voor mij te ver weg. Daarom zet ik hem eerst gewoon bij de kinderopvang, kan die 

lekker bij de christelijke, want dat heeft minder invloed op zo’n moment voor mij, maar een openbare 



Pagina 17 van 23 
 

basisschool, gaat die meer dingen leren, en dan heb ik zoiets van, ik wil hem wel op de openbare basisschool 

hebben, daar zit het meer in.  

De heer Franzen: Maar, als u zeg maar in zou stemmen met deze rol van de gemeente, staat dat niet wat u wil 

in de weg, laat ik dat helder zijn.  

De heer Coule: Ja, maar die, ja, nou ja.  

De voorzitter: Hier raken we de lijn ook een beetje kwijt, in ieder geval wat betreft het spreken via de 

voorzitter. Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel voorzitter. Ik heb een vraag naar aanleiding van het plaatje op pagina 32, 

waarin staat van de IKC’s zoals die nu zijn, daar lijkt het op dat elke school een IKC wordt en ik vroeg me dan 

af, is dat zo, of krijgt elke wijk een IKC of is het welke school dat wil, wordt dat? En nou ja, kunt u dat plaatje 

even duiden? Pagina 32 staat die. Daarnaast had ik een vraag over de visie van de gemeente op IKC’s en in dat 

stuk staat een heel stuk over een wat is een gezonde IKC, is dat dan de, het kader waarin ik de IKC’s kan 

bekijken, beoordelen? En in hoeverre heeft de gemeente daar dan een regisserende rol op, of heeft ze daar 

helemaal niks op, is dit het doel? Want er staan ook dingen in bijvoorbeeld over seksuele vorming, gaan we 

dan in een keer ingrijpen of die op elke school gelijkluidend is, of wat hebben wij dan als visie, ja? Gekke vraag 

misschien, maar het is, er staat gezonde IKC met een frame en leggen we dat dan op elke school neer? Dat is 

mijn vraag. De positie van de brede school is mij niet duidelijk in dit geheel. Er staat, een heel stuk is eraan 

gewijd en ik heb het gelezen met belangstelling en nog eens gelezen en ik zag dat het een erg gedateerd stuk 

was gezien de vragen die erin stonden, maar goed, de positie werd me daar niet duidelijker van. Ik had 

gevraagd naar de zorg en ik had nog een vraag over de praktische kant van een IKC. Er zijn op de werkvloer 

heel veel vragen over hoe dat nu moet, over directeuren die zich afvragen wat hun rol nu wordt op het 

moment dat een IKC, dat neem ik aan, dat is in de vakanties ook open, want anders heb je niks aan je opvang, 

hoe gaat dat dan? En hoe wordt dan de rolverdeling? Hoe gaat dat dan met lokalen die door meerdere 

partijen gebruikt moeten worden? Belangrijkste is, is er überhaupt gesproken met de docenten die dit moeten 

gaan uitvoeren? Want op de vloer is er wel heel veel vraag naar hoe dit in de praktijk gaat werken naast het 

plaatje dat er is. Dank u wel voorzitter. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, pagina 32, dat is het IKC-verslag, dat is een weergave wat er op die dag besproken is. Dan 

wat betreft de seksuele voorlichting. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Ja, even terug naar pagina 32, daar staat, IKC, waar zitten we nu en dan staan er een 

heleboel scholen, er werd ook, in het begin werden alle scholen doen mee, op twee na. We weten inmiddels 

welke scholen, maar worden dan alle scholen IKC’s?  

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, of alle scholen IKC’s worden dat is uiteindelijk aan de scholen zelf hoe ze dat invullen, wij 

verplichten niet de IKC-vorming, wij, stel, zij willen een IKC worden of gaan die richting op, dan ja, en ze 

hebben een vraag, ze lopen ergens tegenaan, dan komen wij aan bod.  
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De voorzitter: Mevrouw De Wolff. 

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Ik ga het toch nog een keer proberen. Klopt het dan dat als een school en een 

opvang zeggen wij willen IKC worden en wij verstaan dit onder een IKC, dat is voldoende voor de gemeente? 

Dat is wat u elke keer zegt. Dan kan het dus straks zijn dat er in Ridderkerk drie, vier, vijf verschillende vormen 

van IKC’s zijn, punt.  

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, dat klopt. Het is uiteindelijk aan die, ja, wij stellen voor om dat ook aan die 

samenwerkende partijen zelf over te laten, hoe ver zij daarin willen gaan en dat niet te verplichten voordat wij 

helpen.  

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Het zou… 

De voorzitter: Mevrouw De Wolff, sorry, gaat uw gang. 

Mevrouw De Wolff-ter Beek: Het zou aan mij kunnen liggen, maar ik denk dat als u dat op die manier in de 

visie opschrijft, dat is, nou ja, dat zou mij helpen om dat duidelijker te hebben en ook de discussie over wat 

vinden wij en IKC wat rustiger te maken.  

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, we zullen die opmerking meenemen.  

De voorzitter: En u pakt ook de draad weer op voor de beantwoording van de vragen van mevrouw 

Ripmeester? 

De heer Franzen: Ja, dat zijn wel lastige vragen.  

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. Ik zal u helpen, weer even in aansluiting, u zei van die vraag van de 

seksuele voorlichting, het ging niet over seksuele voorlichting. Het ging over, u zegt, in die notitie, het gezonde 

IKC zet in op een structurele en dan begint u een heel verhaal over wat men vindt dat een gezond IKC is. Toen 

vroeg ik, is dat uw visie? En als dat uw visie is, hoe gaat u dat dan uitrollen over die scholen? Maar u gaf net in 

antwoord op mijn collega aan, nee, dat mag elke school zelf bepalen. Dus hoe verhoudt dan wat u hier schrijft 

met dat scholen dat zelf gaan bepalen? 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, ik denk dat dit een goed onderwerp is om nog even nader tegen het licht te houden, hoe 

deze passage erin staat en of dat op de juiste manier is en niet aangepast moet worden in de definitieve visie. 

Dan wat betreft de brede school, de brede school is welkom op het IKC en waar wij voorstellen de IKC-visie ja, 

hier zo vast te stellen en geen uitvoeringsplan, dan blijft de brede school die bij portefeuillehouder Marten 

Japenga in de portefeuille is gewoon doorgaan, wat betreft de brede school, hoe dat vorm te geven, daar 

lopen nog gesprekken met het maatschappelijk veld over en die blijven ook doorgaan totdat dat tot een, ja, 

goede uitkomst komt. Dan ja, praktisch, hoe gaat het IKC echt werken, heeft u docenten gesproken? 



Pagina 19 van 23 
 

Uiteindelijk hebben de bestuurders meegedacht op de IKC-dag, ook in de consultatie en ik denk dat die een 

hele goede weergave hebben kunnen geven hoe ook die docenten tegen een IKC aankijken. Heel veel 

docenten op de scholen die hebben meegedacht over de IKC-visie zijn enthousiast over IKC.  

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. U had zestien vragen, hoeveel heeft u er nog van over?  

Mevrouw Kayadoe: Er zijn er een paar afgevallen. 

De voorzitter: Dat hoopte ik al een beetje, maar dan nog… 

Mevrouw Kayadoe: Ik ga me proberen te beperken, vind je dat goed? 

De voorzitter: Nou, ik zit meer te kijken in welke bosjes gaan we het opknippen om het enigszins behapbaar te 

houden ook voor de wethouder, zullen we met drie beginnen dan? 

Mevrouw Kayadoe: Ja, prima.  

De voorzitter: Gaat uw gang. 

Mevrouw Kayadoe: Even kijken hoor, in de inleiding staat de organisaties die samen een IKC ontwikkelen, 

worden benoemd, de kinderopvang Yes! en OZHW, kinderopvang SKN en noem ze maar op, wat ik hierin mis, 

is een stukje onderbouwing verder, want al deze, de kinderopvang en de scholenbestuurder hebben 

verschillende cao’s, verschillende werktijden, verschillende, hebben ze überhaupt wel overlegmomenten, dat 

stukje uitleg mis ik daarin, zou die daaraan toegevoegd kunnen worden? Net werd er ook al een klein beetje 

gesproken over de brede school en ik kon uit het stuk ook niet halen wat nou daadwerkelijk het verschil is 

tussen een IKC en een brede school, de brede schoolse activiteiten die lijken eigenlijk ook allemaal wel op de 

IKC gedaan te worden, dus waarom hebben we ze dan in de toekomst überhaupt zo en dan had ik nog even 

een ander vraagje, maar die moet ik kennelijk naar een andere portefeuillehouder stellen, want er schijnen 

ook scholen een rekening voor brede scholenactiviteiten te krijgen, terwijl ze daar helemaal geen gebruik van 

maken en wordt er overwogen om de brede school niet gewoon onder de IKC’s in zijn totaliteit te laten vallen 

in plaats van bij het facet? Als vraag, en de laatste dan voor deze eerste ronde. De school en kinderopvang bij 

een IKC samengaan in een bestuur, vervolgens staat er bij 4.4 dat het kan, maar dat de intentie, wanneer de 

intentie er niet is, het eventueel in de toekomst wel kan, dus het verwarde aan alle kanten en als het aan de 

betreffende, het mag aan de betreffende IKC liggen waar of ze dat wel of niet willen gaan doen, een bestuur 

worden, waarom wordt het op deze wijze benoemd? Gaan we er niet gewoon vanuit dat het een bestuur 

wordt of laten we het echt helemaal aan henzelf over? 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Even kijken, met betrekking tot de werktijden en de cao, ja, ik zie niet waarom dat in de, hier 

tekstueel in de visie van de gemeente moet worden opgenomen, maar uiteindelijk bepalen de 

samenwerkingspartners wanneer de deuren voor het eerst opengaan en wanneer ze dicht gaan en dat kan per 

IKC verschillen zoals dat nu per school verschilt en ik denk dat de kinderopvang en het onderwijs prima samen 

openingstijden kunnen verzinnen die aansluiten bij de wensen van de ouders van hun kinderen en de kinderen 

zelf, maar het is echt aan de scholen zelf en de kinderopvang zelf om die openingstijden te hanteren en 

eventueel tussentijds de komende jaren te veranderen. Het verschil tussen IKC en brede school, IKC dat zit 

vooral op kinderopvang en basisschool en brede school zit vooral op de activiteiten na schooltijd, dus die ligt 
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eigenlijk bovenop de kinderopvang en het basisonderwijs, als je hem schematisch in een vierkantje tekent. 

Dan wat betreft het onderbrengen van de brede school bij facet of IKC, de brede school valt nu onder facet en 

ja, hoe met de brede school om wordt gegaan, ja, dat is nog onderwerp van gesprek. Tot slot, een bestuur, het 

is inderdaad aan de samenwerkingspartners zelf om te bepalen of ze fuseren of niet, dat gaan we niet als 

gemeente verplichten.  

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Ja, met name even opmerken, mijnerzijds betreffende die organisaties die samengaan, het 

zou voor mij, voor ons wel erg prettig misschien zijn om te kijken waar lopen ze nu al tegenaan en hoe denken 

zij daar in de toekomst mee om te gaan, maar goed dat is even een aanvullende opmerking. En op meerdere 

momenten wordt het in het stuk de ene keer over nul tot dertien jaar gesproken en de andere keer over nul 

tot twaalf jaar, dus waarom wordt er niet gekozen voor eenduidigheid? Er wordt ook in de visie met name 

gesproken over ononderbroken ontwikkelingslijn voor kinderen, hoe gaat dit geborgd worden? En dan de 

laatste voor nu, met het zorgstukje. Daar staat: het is van belang dat gemeenten goede infrastructuur 

realiseren, maar wat betekent dat nou concreet? Want nul tot vier jaar heeft te maken met CJG, vier jaar tot 

twaalf met wijkteams, we hebben peutergroepen, kleutergroepen, basisschoolgroepen, allemaal met totaal 

andere hoeveelheid en samenstelling en hoe gaat dat verhouden met een goede infrastructuur?  

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, wat betreft de opmerking over nul tot twaalf en nul tot dertien, er wordt hetzelfde 

bedoeld en dat moet denk ik even aangepast worden in de definitieve, dus dat is scherp opgemerkt. De 

onderbroken leerlijn, ja, die staat centraal en die komt juist goed tot zijn recht, doordat kinderopvang en 

basisschool naast elkaar zitten, zodat, ja, er ook gewoon goed op toegezien kan worden door de leraren en de 

professionals op de kinderopvang. Wat betreft die zorginfrastructuur, de wijkteams zijn voor alle ouders en 

kinderen, ja, die kunnen daar terecht. Dus het is niet zo dat iemand een kindje van twee jaar niet bij het 

wijkteam terecht kan. Het wijkteam is altijd toegankelijk, de schoolcontactfunctionarissen die ook in die motie 

werden mogelijk gemaakt die zijn enkel toegankelijk voor vier tot twaalf jaar, dus daar, als je die ook 

toegankelijk zou willen maken voor twee tot vier jaar, biedt een IKC wel meerwaarde, omdat je dan 

bijvoorbeeld de splitsing in leeftijden anders kan doen, bijvoorbeeld twee tot, even kijken, twee tot zes jaar en 

zes tot twaalf jaar, dan ja, dan zet je gewoon een wijkteam, een schoolcontactfunctionaris net wat beter in, 

want hoe een kind zich tussen twee en zes ontwikkelt is net wat anders dan tussen zes en twaalf, dus in 

zoverre zou een IKC voordelen kunnen bieden. En het Centrum voor Jeugd en Gezin, het consultatiebureau, 

dat is afhankelijk van de leeftijd wat het Centrum voor Jeugd en Gezin aanbiedt en dat wordt aangeboden, of 

het nou een IKC is of niet, het kind heeft die leeftijd, dus dan moet die naar het Centrum voor Jeugd en Gezin. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel voorzitter. Er wordt nu heel veel geklaagd door de scholen door de, met de 

koppeling tussen de nulde en eerste lijnzorg zeg maar, van wat zij doen met het wijkteam, op welke manier 

wordt dat in dit proces meegenomen dat dat ook beter wordt geborgd? Het schijnt nu allemaal erg 

persoonsafhankelijk te zijn, maar dat zou natuurlijk niet mogen.  

De voorzitter: Wethouder Franzen. 
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De heer Franzen: Nee, dat is een interessant vraagstuk, maar dat wordt opgelost, los en buiten deze visie om. 

Het is zo dat die, ja, door die wijkteamprofessional op die scholen neer te zetten en niet hier in dit gebouw zijn 

ze dichter bij de kinderen, zien ze dichter wat, zitten ze dichter op wat er gebeurt, zijn ze directer 

aanspreekbaar door leraren en als dat anders moet, en ik denk dat daar ook nog wel verbetering in is aan te 

brengen, moet dat gewoon worden bekeken en worden opgelost, dat staat los van de IKC-visie.  

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Dank u wel. Er staat op gegeven moment ook koppelen diverse beleidsterreinen, worden 

diverse zaken aangedragen, maar niet wie, wat, waar en hoe? Dus daar wat meer, ik zat al even te zoeken op 

welke bladzijde dan expliciet staat, maar dat heb ik nu zo snel even niet voorhanden, maar wellicht dat daar 

nog even gekeken naar kan worden. Bij regisseren, daar staat al in het begin dat de gemeente voorop gaat 

lopen, want uit hoofdstuk 4 blijkt alleen maar dat we overtuigd moeten zijn van nut en noodzaak en  

ontschotting subsidies, ik wil graag, zou nog heel graag even gedefinieerd willen hebben wat dat vooroplopen 

nou daadwerkelijk in gaat houden en in de stukken wordt ook benoemd brede school en nog even daarop 

terugkomend, hoeveel kinderen maken nu echt daadwerkelijk gebruik van de brede school? Want in de 

stukken staat veel, er maken veel kinderen gebruik van, maar hoeveel is dat dan? Want dat is een redelijk 

relatief begrip. 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ja, om maar even met het laatste te beginnen, die aantallen ja, gebruikers van de brede 

school, ik zal het even schriftelijk nasturen, maar dat is feitelijke informatie en ik weet niet of het ja, het kan 

erin eventueel, maar het wordt in ieder geval nagestuurd, zodat u weet op welke brede school hoeveel 

leerlingen ongeveer zitten. Wat betreft die andere vraag kijk ik even naar mijn rechterzijde.  

De voorzitter: De heer Post kijkt u dan naar neem ik aan? 

De heer Post: Dat klopt, daar keek hij naar. Over het vooroplopen, ja, dat betekent dat de gemeente bij de 

planning gaat kijken of er een vestiging van een IKC gaat komen en wat dat betekent voor eventueel 

financiering, dan wel voor combinatiemogelijkheden. Stel dat er in een ander schoolgebouw nog ruimte 

openstaat, kan je die dan gebruiken in plaats, met andere woorden dat je echt gaat kijken van, ja, welke 

mogelijkheden hebben we en hoe kunnen we dingen ondersteunen.  

De voorzitter: Mevrouw Kayadoe. 

Mevrouw Kayadoe: Nou, ik houd er nu nog maar twee over, dus dat valt best mee dan. Even kijken hoor, we 

hebben het over ideale IKC’s en eigenlijk in onzes inziens is dat een ideale IKC alle disciplines 

vertegenwoordigd zijn, logopedist, fysio, MRT, gedragsdeskundige, CJG, wijkagent wellicht, niet zozeer dat die 

allemaal de hele dag gaan zitten, maar bijvoorbeeld een kantoortje dat een keer in de week benut wordt door 

een discipline, dan maak je namelijk wel maximaal gebruik van alle expertise en kun je daadwerkelijk 

preventief werken. Dan krijg je ook met recht een doorlopende lijn, wordt eraan gedacht, wordt ernaar 

gekeken en dan als laatste, ik denk dat dat ook wel een stukje ermee te maken heeft met die doorlopende lijn 

en ook eventueel van wisselingen. De AVG die kan nog wel eens drempels opwerpen, ook tussen de 

kinderopvang, de scholen en andere disciplines die bij elkaar gaan zitten. Hoe wordt hiermee omgegaan? 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 
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De heer Franzen: Ja, het klopt inderdaad dat meerdere aanverwante disciplines nodig zijn op een school, kan 

je in een IKC, omdat daar meerdere, ja, gewoon meer ruimte is, ook makkelijker gewoon een aparte ruimte 

ook voor dat soort dingen gaan reserveren. Zoals u net zegt, van die professionals, die zullen maar een halve 

dag of een dag in de week maximaal aanwezig zijn, maar goed, door gewoon, doordat je die massa hebt, kan 

je makkelijker een klein spreekkamertje erbij zetten en dat zou gewoon een meerwaarde zijn ten opzichte van 

nu, dus zo, ja, stimuleer je de IKC, ja, dat is ook een meerwaarde van de IKC. Wat betreft die doorlopende 

leerlijn en de privacywetgeving, ja, uiteindelijk is het aan de partners zelf om daar een oplossing over aan te 

bieden, maar je ziet vaak in de praktijk dat bij het intekenformulier gewoon een hokje staat van mijn gegevens 

mogen door worden gegeven aan de basisschool die ernaast zit en dan is het opgelost.  

De voorzitter: Daarmee zijn de vragen gesteld en beantwoord. Dezen en genen heeft ook nog inhoudelijk wat 

suggesties, tips en wensen meegegeven aan de wethouder voor het definitieve stuk. Zijn er die daar nog iets 

aan toe willen voegen? De heer Hulhoven. 

De heer Hulhoven: Dank u voorzitter. Ik ben in mijn bijdrage vergeten te vermelden dat het CDA wel achter 

deze visie staat als zodanig en ook dus met de rol van regisseur, rol B.  

De voorzitter: Nou, dat kan maar duidelijk zijn. Anderen nog? Mevrouw Dirks. 

Mevrouw Dirks: Nog heel even een klein vraagje, Stichting Bram, dat is bij de meeste mensen wel bekend, valt 

dat ook onder IKC, of gaat dat misschien ook onder IKC vallen?  

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Ik geef hem even door aan mevrouw Van den Brom. 

Mevrouw Van den Brom: Stichting Bram is onderdeel van een IKC wat bijvoorbeeld dus bij de Botter tot stand 

is gekomen en ja, dat is dus een van de samenwerkingspartners in die school. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel. Wordt naast de Bieb AanZet ook Lezen Oké! betrokken bij de IKC-vorming? 

De voorzitter: Wethouder Franzen. 

De heer Franzen: Als partners samen willen werken met Lezen Oké! is dat mogelijk. Wij gaan niet verplichten 

om aan de partners met wie zij wel of niet samen moeten werken, dat is echt aan de partners zelf. En ik, 

gezien het aanbod van Lezen Oké! denk ik dat er best partners zijn die daar graag gebruik van willen maken. 

De voorzitter: Mevrouw Ripmeester. 

Mevrouw Ripmeester: Dank u wel, dan krijg ik weer dezelfde verwarring, want de bieb AanZet wordt wel met 

name, toename genoemd en er wordt niet bij gezet dat laten we over aan de partners, maar dan hebben we, 

dat was dezelfde verwarring als bij een ander punt. 

De heer Franzen: Misschien moet dat punt aangepast worden in de definitieve versie.  
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De voorzitter: Dan denk ik dat we kunnen concluderen dat dit stuk zo voldoende is behandeld. Kunt u voor de 

commissievergadering van 14 mei de definitieve versie toezien die we vervolgens in de raad van 28 mei zullen 

behandelen. 

4. Rondvraag leden 

De voorzitter: Komen we voor nu aan bij agendapunt 4, rondvraag leden. Iemand iets voor de rondvraag? Als 

dat niet het geval is dan sluiten we deze vergadering, dan dank ik u voor uw inbreng en wel thuis.  
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