
 

Vragen vergaderstukken gemeenteraad of raadscommissie Ridderkerk 

Algemene informatie 

 Onderwerp/omschrijving vergaderstuk: Visie op Integrale Kindcentra  

 Vergaderdatum: 18 juni 2020 

 Steller en fractie: Erna de Wolff ChristenUnie 

 Portefeuillehouder: L.J Franzen 

 Datum indiening vraag bij griffie: 17 juni 2020 

 Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 18 juni 2020 

Vragen en antwoorden 

Vraag 1 

In het raadsvoorstel staat: kern van visie is dat Ridderkerk op dit moment een laissez-faire-rol 

inneemt. Op bladzijde 16 boven tabel 4 staat: De beschrijving van Faciliteren Variant A ligt het 

dichtst bij het huidige gemeentelijke beleid. Dat lijkt een tegenspreken.  

Moet daar niet staan: de laissez – faire- rol ligt het dichtst bij het huidige beleid?   

Antwoord 1 

De verwijzing in het Raadsvoorstel inzake de laissez-faire-rol verwijst naar de landelijke definities. 

In de voetnoot op pagina 14 wordt beschreven dat in landelijke definities meestal 3 rollen zijn 

gedefinieerd. Voor de gemeente Ridderkerk zijn deze rollen iets uitgewerkt waardoor de definities 

niet meer helemaal synchroon lopen met de landelijke definities.   

Vraag 2  

De tekst van rol Faciliteren A en B op blz. 15 is niet dezelfde als de tekst in tabel 4. We nemen 

aan dat de tekst op blz. 15 de juiste omschrijving van faciliteren B is?  

Antwoord 2 

Dat is correct.  

Vraag 3  

5.3 Vervolg.  

a. Zal het bij de uitvoeringsvraagstukken die gaan komen voornamelijk om beheer en exploitatie 

vraagstukken gaan?  



b. Kunt u voorbeelden noemen van vraagstukken die alle partijen naast de 

beheer/exploitatievraagstukken graag samen zouden willen aanpakken?  

Antwoord 3 

a. Naast vraagstukken rondom de bouw en exploitatie van schoolgebouwen, zal het ook zeker 

gaan over zeer praktische samenwerkingsvraagstukken. 

b. Hierbij valt te denken aan vraagstukken rondom inrichting van rustruimtes (met name voor de 

zeer jonge kinderen), geluidsoverlast in speelkwartiertjes, looproutes, inrichting van ruimte voor 

zorgverleners (fysiotherapeuten, logopedistische zorg, schoolarts).  
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