
 

Aan de gemeenteraad

2019 – 8
AMENDEMENT

Onderwerp:   Amendement inzake     Actualisatie Integraal Accommodatieplan - Wingerd  

1. Voorstel
U wordt voorgesteld beslispunt 2 te wijzigen met de toevoeging zoals aangeven achter b. 

Beslispunt 2 komt dan te luiden:

2. Het college opdracht te geven om hoofdstuk 4 van de Actualisatie integraal Accommodatie Plan 
nader uit te werken, met dien verstande dat:
a. deelvoorstellen met financiële en/of ruimtelijke gevolgen die tot de bevoegdheid van de raad 

behoren ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd;
b. een scenario wordt uitgewerkt, waarbij nieuwbouw voor CBS De Wingerd eerder wordt gerealiseerd 

dan OBS De Noord, zodat de raad een afgewogen besluit kan nemen;

2. Aanleiding
Het voorstel van burgemeester en wethouders met betrekking tot de Actualisatie Integraal 
Accommodatieplan (AIAP).

3. Aspecten
In 2016 is in het Integraal Accommodatieplan (IAP) opgenomen nieuwbouw CBS De Wingerd in 2021. 
De gemeenteraad heeft het college opdracht gegeven daar uitvoering aan te geven.
Op dit moment is CBS De Wingerd één van de oudste schoolgebouwen in het primair onderwijs in 
Ridderkerk. Het behoeft (te) veel onderhoud. Nieuwbouw vóór 2022 is gewenst.

De verwachting is gewekt door de planning in het Integraal Accommodatieplan (IAP) dat CBS De 
Wingerd als eerste in het zelfde en nabije gebied nieuwbouw krijgt.
Echter, uit pagina 16 en 31 van de Actualisatie Integraal Accommodatieplan (AIAP) blijkt dat 
basisschool De Noord, jonger dan CBS De Wingerd, eerder nieuwbouw lijkt te krijgen, omdat er dan 
tegelijk een gymzaal kan worden gebouwd.
Nieuwbouw van een gymlokaal kan geen uitgangspunt zijn voor nieuwbouw van een school.

De raad heeft inzicht nodig in de gevolgen van een scenario waarbij CBS De Wingerd, binnen de 
fasering in Ridderkerk Oost, eerder wordt gerealiseerd dan OBS De Noord (gepland in 2020). De raad 
kan dan bij de behandeling van de programmabegroting 2020 het debat voeren met volledig in- en 
overzicht van de te vernieuwen en te renoveren accommodaties.

4. Aanpak/Uitvoering
Het college informeert de raad vóór 31 oktober 2019 over een scenario waarbij nieuwbouw voor CBS 
De Wingerd eerder wordt gerealiseerd dan OBS De Noord (gepland in 2020).
In dit scenario worden de concrete gevolgen (financieel, planning etc.) benoemd, mede in relatie tot het 
geactualiseerde IAP. Daarbij wordt overleg gevoerd met de betrokken schoolbesturen. Verder wordt 
daarbij in ieder geval betrokken de nieuwbouw CBS De Wingerd, nieuwbouw OBS De Noord, 
nieuwbouw of renovatie CBS De Regenboog en de tijdelijke huisvesting voor CBS De Wingerd en OBS 
De Noord. 

 



 
 

5. Kosten/Opbrengsten/Dekking
De kosten worden inzichtelijk gemaakt in het scenario.

De raadsleden,

Petra van Nes - De Man Edward Piena Björn Ros
Burger op 1 VVD GroenLinks
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