
VRAGEN COMMISSIEVERGADERING 

De commissie: Samen leven

Vergaderdatum: 6 juni 2019

Steller en fractie: diverse fracties

Agendapunt: 5. Actualisatie Integraal Accommodatie Plan Raadzaal

Portefeuillehouder: dhr. H. van Os

Datum indiening vraag bij griffie: 6 juni 2019

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 11 juni 2019

Vraag 1 
Welke gebouwen maakten deel uit van de pilot Duurzame renovatie (werkgroep Pilot beheersbare 
onderwijshuisvesting)?

Antwoord 
De Regenboog en OBS de Noord

Vraag 2
Wat heeft deze pilot tot nu toe gekost?

Antwoord
Sinds de start in 2017 is € 48.214,40 betaald.

Vraag 3
Loopt de pilot voor andere scholen dan de Noord nog door? Wat zijn daar de uitkomsten?

Antwoord
De pilot loopt nog voor de scholen De Noord en De Regenboog. Nu De Noord in de actualisatie van het 
IAP staat vermeld treden we in overleg met de schoolbesturen om te bepalen of de pilot voor De Noord 
nog voortgezet moet worden. De uitkomsten zijn nog niet bekend.  

Vraag 4
Kunt u de raad de regeling m.b.t. het OOGO doen toekomen, met name het proces rondom 
onderwijshuisvesting?

Antwoord
In de overlegverordening staat de werkwijze voor het OOGO (zie bijlage verordening 1997). Voor het 
overleg over onderwijshuisvesting wordt verwezen naar artikel 6 tot en met 18 van de Verordening 
voorzieningen huisvesting onderwijs Ridderkerk 2015 (zie bijlage) en dan met name artikel 10 over het 
overleg. 

Vraag 5
Kunt u de raad een uitgebreid financieel overzicht doen toekomen van alle bedragen met betrekking tot 
de financiële gevolgen die nu bekend zijn?



Antwoord
Volgt voor de raadsvergadering van a.s. donderdag. 

Vraag 6
Uit welke reserve zullen eventuele tekorten worden gedekt?

Antwoord
Het overzicht in het IAP geeft het verschil van de actualisatie ten opzichte van het vorige IAP. 
Voor de afzonderlijke projecten uit het IAP worden aan de raad separate voorstellen voorgelegd.
De structurele lasten als gevolg van projecten uit het IAP waarover de raad een besluit heeft genomen 
worden opgenomen in de begroting. In het geval dat dit tot tekorten in de begroting leidt zal een 
dekkingsvoorstel voor de hele begroting aan de raad worden voorgelegd.

De reserve IAP heeft als doel de éénmalige lasten van bijvoorbeeld sloop en het afboeken van restant 
boekwaarden te dekken en is onvoldoende groot om de structurele lasten uit het IAP te dekken.

Vraag 7
Kunt u een overzicht geven van de gesprekken die de afgelopen week zijn gevoerd met organisaties?
 
Antwoord

De gesprekken die nog hebben plaatsgevonden buiten de in het participatieoverzicht in de Actualisatie 
IAP: 
Tafeltennisvereniging Taveri (3 juni 2019)
Ridderkerk Rowdies (4 juni 2019)
Voorzitster winkeliersvereniging (22 mei 2019)
Wijkoverleggen (21 mei 2019)
Meindert Schenk PCPO (3 juni 2019)
SV Bolnes (5 juni 2019)
RLTC (5 juni 2019)

Vraag 8
Is de locatie Platanenstraat als vervangende locatie voor een aantal klassen locatie realistisch gelet op 
de loopafstanden?
Hoe verhoudt zich dat tot het standpunt van het college van nul verkeersslachtoffers?

Antwoord
De Platanenstraat wordt aangehouden als vervangende locatie voor 1 van de scholen. Het is nog niet 
bekend welke scholen hiervan gebruik gaan maken. Dit wordt pas in het uitvoeringsplan met de 
scholen besproken en uitgewerkt.

Vraag 9
Kunt u een onderbouwing geven voor het wisselen van de twee velden van de Ridderkerk Rowdies?

Antwoord
Scenario 2 “het zoeken naar een andere locatie voor Ridderkerk Rowdies” is het voorkeursscenario. 
Mochten we toch onverhoopt uitbreiden in het Oosterpark, dan zal worden bekeken of het huidige 
honkbalveld kan worden omgebouwd tot softbalveld en een nieuw honkbalveld kan worden aangelegd. 
Dit gelet op de benodigde maten voor de velden. Of dit mogelijk is, zal echter pas blijken in het 
uitvoeringstraject en alleen als er geen andere locatie voor de Ridderkerk Rowdies beschikbaar blijkt. 


