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Programma Onderwijshuisvesting 2019 
 
Volgnummer:   4735 
Datum aanvraag:  30 januari 2018 
School:   Farelcollege 
BRIN nummer:   20AM 
Schoolbestuur:   CVO Rotterdam e.o. 
 
Omschrijving van de aanvraag:  

A. gebruik van een gemeentelijke sporthal 
B. huur van een gemeentelijk sportveld 

ten behoeve van het Farelcollege 
 
Voorstel  

Voorgesteld wordt de aanvragen voor: 
 

A. gebruik van de gemeentelijke sporthal De Wissel en zo nodig De Fakkel en 
B. huur van het gemeentelijk sportveld Kastanjelaan 8 

 
ten behoeve van het Farelcollege te plaatsen op het Programma 2019. 

  
Argumenten 
A. Het Farelcollege heeft een eigen capaciteit aan gymaccommodaties van 99 klokuur (119 lesuur) 
per week. Op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober 2018 wordt ingeschat dat in het schooljaar 
2018-2019 behoefte bestaat aan in totaal 168 klokuren (202 lesuren) gymnastiekonderwijs. 
Voor 69 klokuur bestaat behoefte aan andere gymnastiekaccommodaties.  
Het Farelcollege maakte in het schooljaar 2017-2018 gebruik van de gymnastiekzalen De Fakkel en 
de Beverbol. De Beverbol wordt in augustus 2018 vervangen door sporthal De Wissel. 
Er bestaat geen bezwaar tegen het gebruik van deze accommodaties in het schooljaar 2018-2019  
mits hierin voldoende ruimte aanwezig is. Voorgesteld wordt dan ook de aanvraag voor het gebruik 
van deze accommodaties goed te keuren. 
 
Het aantal uren gymnastiek waarop aanspraak bestaat, wordt bepaald met behulp van het lesrooster, 
met als maximum het met toepassing van tabel 7.2 (bijlage III, deel C van de verordening “voorziening 
huisvesting onderwijs, gemeente Ridderkerk, 2015”) van het ruimtebehoeftemodel berekende aantal.  
 
B. Het Farelcollege heeft geen eigen sportterrein. Omdat het lesrooster buitensport vermeldt, wenst 
het schoolbestuur het sportterrein gelegen aan Kastanjelaan 8 te huren. Op basis van de verordening 
“Voorzieningen Huisvesting Onderwijs, gemeente Ridderkerk, 2015” kan een aanvraag voor de 
vergoeding van de kosten hiervan worden ingediend. 
De omvang van de voorziening huur sportterrein bedraagt ten hoogste 8 weken per kalenderjaar. Het 
aantal lestijden waarvoor de vergoeding wordt gegeven, wordt bepaald aan de hand van het 
lesrooster, met als maximum het met toepassing van tabel 7.2 (verordening huisvesting onderwijs, 
bijlage III, deel B) van het ruimtebehoeftemodel berekende aantal. 
Het aantal klokuren buitensport bedraagt 168 en de prijs per klokuur is € 21,45. De totale vergoeding 
is € 3.603,60 (ongeacht het aantal weken). 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor de huur van het sportveld Kastanjelaan 8 goed te keuren en een 
bedrag van € 3.603,60 hiervoor te reserveren. 
 
Kosten 
A. Geen. Het gebruiken van gymnastiekaccommodaties door scholen voor VO heeft voor de 
gemeente geen – extra - financiële consequenties. De exploitatiekosten worden de VO-scholen door 
de stichting Sport en Welzijn rechtstreeks in rekening gebracht; de scholen ontvangen hiervoor 
rijksvergoeding. De stichtingskosten van de gymnastiekaccommodaties maken reeds deel uit van de 
gemeentebegroting. 
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B. Huur sportveld € 3.603,60. 
De vergoeding die wordt verstrekt heeft betrekking op de stichtingskosten van het sportveld. De 
exploitatiekosten van het gebruik van het sportveld dienen door de VO-school zelf gedragen te 
worden. Zij krijgt daarvoor rijksvergoeding. 
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Volgnummer:   4936 
Datum aanvraag:  31 januari 2018 
School:   Gemini college 
BRIN nummer:   18TR-00 
Schoolbestuur:   OZHW voor PO en VO 
 
Omschrijving van de aanvraag:  

Huur van gemeentelijk sportpark Bolnes 
ten behoeve van het Gemini college 
 
Voorstel  

Voorgesteld wordt de aanvraag voor: 
 

huur van het gemeentelijk sportpark Bolnes 
 
ten behoeve van het Gemini college te plaatsen op het Programma 2019. 

  
Argumenten 
Het Gemini college heeft geen eigen sportterrein. Omdat het lesrooster buitensport vermeldt, wenst 
het schoolbestuur het sportpark Bolnes te huren. Op basis van de verordening “Voorzieningen 
Huisvesting Onderwijs, gemeente Ridderkerk, 2015” kan een aanvraag voor de vergoeding van de 
kosten hiervan worden ingediend. 
De omvang van de voorziening huur sportterrein bedraagt ten hoogste 8 weken per kalenderjaar. Het 
aantal lestijden waarvoor de vergoeding wordt gegeven, wordt bepaald aan de hand van het 
lesrooster, met als maximum het met toepassing van tabel 7.2 (verordening huisvesting onderwijs, 
bijlage III, deel B) van het ruimtebehoeftemodel berekende aantal. 
Het aantal klokuren buitensport bedraagt 92 en de prijs per klokuur is € 21,45. De totale vergoeding is 
€ 1.973,40 (ongeacht het aantal weken). 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor de huur van het sportpark Bolnes goed te keuren en een bedrag 
van € 1.973,40 hiervoor te reserveren. 
 
Kosten 
Huur sportpark € 1.973,40. 
De vergoeding die wordt verstrekt heeft betrekking op de stichtingskosten van het sportpark. De 
exploitatiekosten van het gebruik van het sportpark dienen door de VO-school zelf gedragen te 
worden. Zij krijgt daarvoor rijksvergoeding. 
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Volgnummer:   4834 
Datum aanvraag:  30 januari 2018 
School:   CBS De Fontein 
BRIN nummer:   11MP 
Schoolbestuur:   PCPO 
 
Omschrijving van de aanvraag:  
 

(voorbereidingskrediet voor) de uitbreiding ten behoeve van 2 groepen 
 

ten behoeve van basisschool De Fontein 
 
Voorstel  

 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor 
 

uitbreiding van basisschool De Fontein ten behoeve van 1 permanente en  1 tijdelijke groep 
leerlingen 

 
te plaatsen op het Programma 2019 
 
en de aanvraag voor de toekenning van een voorbereidingskrediet te plaatsen op het  
Overzicht 2019. 
 

  
Argumenten 
De aanvraag is gebaseerd op de ontwikkeling van het leerlingenaantal van de basisschool De Fontein  
en op basis van de leerlingenprognose van 2018. Deze laatste laat een behoefte zien aan 
permanente huisvesting voor 13 groepen en daarnaast een tijdelijke behoefte aan huisvesting voor 
een 14e groep. 
De Fontein beschikt na de realisatie van MFA Bolnes in 2018 over huisvesting ten behoeve van  
12 groepen. 
De uitbreiding vraagt geen lange en grote uitgaven in het kader van de voorbereiding. 
 
Kosten 
Met de uitbreiding van de bestaande huisvesting is gelet op de financiële bijlage IV bij de Verordening 
“voorziening huisvesting onderwijs, gemeente Ridderkerk, 2015 een bedrag van € 321.670 gemoeid.  
 
Voorgesteld wordt hiervoor in totaal een bedrag van € 321.670 te reserveren. 
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Volgnummer:   4812 
Datum aanvraag:  30 januari 2018 
School:   CBS De Wingerd/Klimop-centrum 
BRIN nummer:   09UK 
Schoolbestuur:   PCPO 
 
Omschrijving van de aanvraag:  
 

(voorbereidingskrediet voor) de vervangende nieuwbouw van de dislocatie van De 
Wingerd, Mr. Treubstraat 3 ten behoeve van 6 groepen 
 

ten behoeve van basisschool De Wingerd 
 
Voorstel  

 
Voorgesteld wordt de aanvraag voor 
 

(voorbereidingskrediet voor) de vervangende nieuwbouw van de dislocatie van De 
Wingerd, Mr. Treubstraat 3 ten behoeve van 6 groepen 

 
af te wijzen en te plaatsen op het Overzicht 2019 
 

  
Argumenten 
De aanvraag is gebaseerd op de bouwkundige staat van het schoolgebouw Mr. Treubstraat 3. De 
aangeleverde rapportage voldoet niet aan de eisen die de verordening voorzieningen 
onderwijshuisvesting daaraan stelt. Om deze reden alleen al moet het verzoek worden afgewezen. 
Deze rapportage bevat daarnaast bijna uitsluitend elementen die behoren tot het onderhoud dat voor 
rekening van het schoolbestuur komt. 
Alhoewel de in het schoolgebouw gevestigde school opereert als een zelfstandige eenheid is het 
feitelijk een dislocatie van basisschool De Wingerd. De geldende verordening vermeldt dat 
“vervangende nieuwbouw niet noodzakelijk wordt geacht voor dislocaties. Slechts in bijzondere 
omstandigheden kan anders worden beslist, zulks na overleg met het schoolbestuur en ter 
beoordeling van het college”. 

Het schoolbestuur is medegedeeld bij de beoordeling van het aanstaande verzoek voor de vervanging 
van het hoofdgebouw van De Wingerd de vervanging van het gebouw Mr. Treubstraat 3 te zullen 
meenemen. 
 
 


