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Gemeenteraad
31 januari 2019

Geadviseerd besluit:
1
De startnotitie Integraal Kindcentrum vast te stellen.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Aanleiding voor dit raadsvoorstel is het Collegeprogramma 2018-2022 – Veel kleuren, één palet - Van 
palet naar prestatie’ waarin de IKC visie opgenomen staat. We stellen een Ridderkerkse visie op 
integrale kindcentra (IKC) op inclusief uitvoeringsplan. 

Beoogd effect
Ons doel is om samen met de LEA-partners (Lokaal Educatieve Agenda), zorgpartners en 
medezeggenschapsorganen een gezamenlijke visie te ontwikkelen op het gebied van integrale 
kindcentra (IKC). Geïnventariseerd wordt welke samenwerking er op dit moment is en hoe deze is 
vormgegeven. De uitkomsten van de evaluatie Brede School Ridderkerk maken ook onderdeel uit van 
deze inventarisatie.

Relatie met beleidskaders
De partners geven invulling aan preventief jeugdbeleid, (voorschools) onderwijsachterstandenbeleid, 
het integrale jeugdkader en de Lokaal Educatieve Agenda.

Argumenten
1.1 Met het opstellen van de IKC visie geven we uitvoering aan het collegeprogramma. 

De gemeente wil graag samen met de partners inventariseren welke mogelijkheden er zijn voor een 
IKC. Hierin is er aandacht voor de verschillende wensen, ambities en mogelijkheden van de partners 
en de gemeente.

1.2 Met het opstellen van een gezamenlijke IKC visie wordt eigenaarschap en draagvlak onder LEA-
partners gecreëerd. 

In het streven naar een goed functionerende en toekomstbestendige IKC is de gemeente afhankelijk 
van het initiatief en de inzet van de verschillende stakeholders. Om draagvlak en eigenaarschap te 
creëren is het belangrijk dat de stakeholders hun verantwoordelijkheid (kunnen) nemen, kunnen 
participeren en reageren en/of geïnformeerd worden bij het tot stand komen van de IKC visie en de 
invulling/uitvoering daarvan.

Overleg gevoerd met
LEA-partners (onderwijs).

Kanttekeningen
1.1 De ambities op het gebied van IKC reiken verder dan de huidige werkelijkheid 
De LEA-partners hebben eerder aangegeven dat zij mee willen denken over een gezamenlijke visie. 
Het college heeft aanvullende ambities op het gebied van IKC. Er moet duidelijk worden of de ambities 
uit het collegeprogramma  haalbaar zijn in de Ridderkerkse situatie.

1.2 De formele positie van de gemeente ten opzichte van de partners is zeer verschillend
Denk o.a. aan subsidiëring en de diversiteit van regelingen. Voor een effectieve rol van de gemeente 
is echter integrale regelgeving een voorwaarde en die ontbreekt nu. Met een gezamenlijke opgestelde 
visie is voor elke partner duidelijk wat de verantwoordelijkheden zijn.

Uitvoering/vervolgstappen
Allereerst is het belangrijk dat het proces rondom de IKC-ontwikkeling voor iedereen duidelijk is. De 
volgende stappen moeten hierbij genomen worden:

1. 31 januari 2019: Besluitvorming startnotitie door de gemeenteraad
2. Februari 2019- mei 2019: Overleg voeren met de partners
3. 14 mei 2019: Resultaten consultatie voorleggen aan het college + concept 

raadsinformatiebrief (RIB)
4. 6 juni 2019: RIB met resultaten consultatie agenderen voor de commissie Samen Leven.
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5. Juni – oktober 2019: Opstellen conceptvisie  
6. September 2019: Overleg voeren met de partners over de conceptvisie
7. 15 oktober 2019: Conceptvisie voorleggen aan het college
8. 19 november 2019: Commissiebijeenkomst Samen Leven toelichting op de voorgestelde IKC 

visie
9. 28 november 2019: Behandeling IKC visie commissie Samen Leven

10. 12 december 2019: Besluitvorming IKC visie door de gemeenteraad
11. Januari 2020 en verder: Uitvoeringsplan IKC opstellen

Evaluatie/monitoring
De voortgang van dit proces is vast agendapunt van het portefeuillehoudersoverleg.

Financiën
Er is incidenteel een budget nodig van € 60.000,-. Dit budget is beschikbaar gesteld en verwerkt in de 
1e wijziging van de begroting 2019-2022. 

Juridische zaken
N.v.t.

Duurzaamheid
Het ontwikkelen van een gezamenlijke IKC visie zorgt er voor dat partners in gezamenlijkheid kijken 
wat zij belangrijk vinden in hun pedagogische visie. Dit draagt bij aan de ontwikkelingskansen van 
jeugdigen.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Gezien het doel dat we nastreven hechten we een groot belang aan de samenwerking met 
stakeholders. Het is belangrijk dat, waar mogelijk, partijen mee kunnen denken over de IKC visie. Om 
te weten wat er speelt moeten zij goed geïnformeerd worden. 

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Startnotitie IKC
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
31 januari 2019

Zaaknummer:
37577

Onderwerp:
Startnotitie Integraal Kindcentrum

Commissie Samen Leven
17 januari 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk;

Gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 4 december 2018;

BESLUIT:

1
De startnotitie Integraal Kindcentrum vast te stellen.

 


