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Geachte raadsleden, 
 
Elk jaar voor 1 februari kunnen de besturen van scholen een aanvraag indienen voor een 
huisvestingsvoorziening die zij in het jaar daarna willen realiseren. In grote lijnen gaat het om 
huisvestingscapaciteit: nieuwbouw en uitbreiding. Vanaf 2015 zijn de schoolbesturen zelf 
verantwoordelijk voor onderhoud aan de buitenkant van het schoolgebouw en aanpassingen van het 
schoolgebouw. 
  
Voor het einde van het jaar wordt op deze aanvragen door het college een beslissing genomen. 
Goedgekeurde aanvragen komen op het huisvestingsprogramma en afgewezen aanvragen komen op het 
huisvestingsoverzicht.  
 
In de verordening staat dat we voor vaststelling van het huisvestingsprogramma en -overzicht overleg 
met de schoolbesturen voeren. Dit gebeurt in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). De 
schoolbesturen krijgen in dit overleg de gelegenheid hun zienswijze over de voorstellen naar voren te 
brengen.  
 
Wij hebben het huisvestingsprogramma onderwijsgebouwen 2022 vastgesteld 
Het overleg met de schoolbesturen over het concepthuisvestingsprogramma was op 9 september 2021. 
De schoolbesturen konden zich allemaal vinden in de voorstellen. Wij hebben vervolgens op 28 
september jl. het huisvestingsprogramma 2022 vastgesteld. Deze kunt u in de bijlage vinden. Er is dit jaar 
geen overzicht: alle aanvragen zijn gehonoreerd.  
 
Met de bedragen hebben wij rekening gehouden in de conceptbegroting 2022 
Bij de voorzieningen op het huisvestingsprogramma horen ook bedragen. Gelijktijdig met het vaststellen 
van het huisvestingsprogramma 2022 hebben wij besloten de volgende bedragen vast te stellen: 



  

 
 
 
 

 

  

 
1. Een bedrag van € 3.545.000 voor het schoolgedeelte van IKC De Wingerd. In 2021 is de 

bekostiging bouwvoorbereiding van € 292.000 al beschikbaar gesteld. In totaal is het normbedrag 

voor de nieuwbouw van de school € 3.838.000. Hiervoor is € 4.000.000 begroot. 

2. Een bedrag van € 1.440.000 voor het kinderopvanggedeelte van IKC De Wingerd. En een bedrag 
van € 840.000 voor het wijkcentrumgedeelte van IKC De Wingerd. Dit is in totaal € 2.280.000 
voor het kinderopvang- en wijkcentrumgedeelte van IKC De Wingerd. Hiervoor is € 2.280.000 
begroot. 
 

3. Een bedrag van € 3.826.000 voor het schoolgedeelte van IKC De Noord. In 2021 is de 

bekostiging bouwvoorbereiding van € 335.800 al beschikbaar gesteld. In totaal is het normbedrag 

voor de nieuwbouw van de school € 4.162.000. Hiervoor is € 4.250.000 begroot. Voor het 

kinderopvanggedeelte van IKC De Noord is daarnaast € 1.200.000 en voor de gymzaal  

€ 1.900.000 begroot. Dit zit nu niet in het huisvestingsprogramma, omdat de gemeente bouwheer 

is van deze niet-onderwijsvoorzieningen. 

4. Een bedrag van € 191.000 voor de bekostiging van de bouwvoorbereiding voor de 

nieuwbouw/renovatie van De Klimop Centrum. Hiervoor is € 191.000 begroot.  

5. Een bedrag van € 200.000 voor de bekostiging van bouwvoorbereiding voor de 

nieuwbouw/renovatie van De Regenboog. Hiervoor is € 200.000 begroot. 

 
Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris de burgemeester, 
  

 
 
 

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