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Geachte leden van de raad, 

Op 31 januari 2019 heeft uw raad de startnotitie Integraal Kindcentrum (IKC) Ridderkerk vastgesteld. In 
deze startnotitie is een planning opgenomen. In deze brief zetten wij uiteen waarom wij deze planning 
niet halen, welke stappen al wel zijn gezet en hoe het nieuwe proces eruit zal zien. 

Huidige planning niet haalbaar 
In de periode februari tot en met mei 2019 heeft een consultatieronde met de LEA-partners 
plaatsgevonden. Aanvullend op de gesprekken met onze partners gaan we nog in gesprek met de 
zorgpartners en de vertegenwoordigers van ouders. Dat is van belang om het totale beeld compleet te 
maken en is overeenkomstig de uitgangspunten van de startnotitie. 

Tijdens de behandeling van de startnotitie is toegezegd dat in de IKC-visie wordt opgenomen wat de 
positie van de Brede School is en dat de evaluatie Brede School wordt meegenomen. Ten aanzien van 
de evaluatie van de Brede School dient nog bestuurlijke besluitvorming plaats te vinden alvorens deze 
ontwikkeling opgenomen kan worden in de IKC-visie. 

Tot slot is gebleken dat de planning uw raad onvoldoende ruimte laat om (eventueel) inhoudelijk bij te 
sturen. Tussen de commissiebijeenkomst Samen Leven op 19 november 2019 over de concept IKC-visie 
en de commissiebijeenkomst 29 november 2019, ter voorbereiding op de raadsvergadering van 12 
december 2019, zit geen ruimte om (eventuele) inhoudelijke wijzigingen te verwerken . 
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Aangepaste planning 

1. 31 januari 2019: besluitvorming startnotitie door de gemeenteraad. 

2. Februari 2019- mei 2019: overleg voeren met de partners. 

3a. Juni - oktober 2019: Opstellen concept IKC visie. 

3b. 11 juli 2019: IKC-dag. 

4. Oktober - december 2019: overleg voeren met de partners en betrokken partijen over de 
concept IKC visie. 

5. 12 december 2019: LEA-OOGO overleg. 

6. 14 januari 2020: resultaten consultatie en concept IKC visie voorleggen aan het college + 
raadsinformatiebrief. 

7. 4/6 februari 2020: commissievergadering Samen Leven toelichting op resultaten consultatie en 
de concept IKC-visie. 

8. Februari/maart 2020: optioneel extra overleg voor slotafstemming met partners. 

9. 14 april 2020: besluitvorming IKC visie college. 

10. 14 mei 2020: behandeling IKC-visie commissie Samen Leven. 

11. 28 mei 2020: besluitvorming IKC-visie door gemeenteraad. 

12. Juni 2020 en verder: uitvoeringsplan IKC opstellen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnform 

Hoogachtend, 

het college van burgemeester en wethouders van Ri derkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 

mw. A. Attema 


