
Artikel 40 vragen over mogelijk te krappe nieuwbouw Gemini College 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40)  

Datum  

21 mei 2021 

Onderwerp 

Mogelijk te krappe nieuwbouw Gemini College  

Vragenstellers 

Björn Ros, GroenLinks Ridderkerk 

Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk 

Vragen 

GroenLinks Ridderkerk en de PvdA Ridderkerk zijn een groot voorstander van nieuwbouw voor 

het Gemini College. We zijn dan ook verheugd dat op 17 mei jl. eindelijk de eerste paal is 

geslagen. De nieuwbouw voor de school heeft, mede door de gewijzigde plannen van de 

gemeente, de nodige vertraging opgelopen. Oorspronkelijk was het immers de bedoeling dat 

hiermee al in 2019 zou worden gestart. In het Integraal Accommodatieplan (IAP) stond dat het 

huidige schoolgebouw te groot is voor het toenmalige leerlingenaantal. Er wordt gesproken van 

‘overcapaciteit’.  

Sinds het allereerste plan is de wereld echter veranderd. Het leerlingenaantal van het Gemini 

College zit behoorlijk in de lift en als gevolg daarvan ‘groeit’ de school. Voor het komende 

schooljaar heeft het Gemini College alweer ruim 200 aanmeldingen. Dat is natuurlijk prachtig voor 

de school, maar GroenLinks Ridderkerk en de PvdA Ridderkerk krijgen ook signalen dat de 

nieuwbouw voor het Gemini College te klein is om het toenemende leerlingenaantal te kunnen 

huisvesten en dat daarom overwogen zou worden om het huidige schoolgebouw aan de 

Reijerweg (gedeeltelijk) te behouden. Scholen groeien en krimpen voortdurend. Daarnaast heeft 

het verleden ons geleerd dat een nieuw gebouw vaak een leerlingengroei met zich meebrengt.   

Naar aanleiding hiervan hebben wij de volgende vragen:  

1. Voor hoeveel leerlingen wordt het nieuwe schoolgebouw gebouwd? Is hier een landelijke norm 

voor en mag daarvan worden afgeweken?  

2. Wat is het huidige leerlingenaantal? Met hoeveel is dit de afgelopen jaren toegenomen? 

3. Welke stijging van het leerlingenaantal wordt voor de komende jaren verwacht? 



4. Wordt het nieuwe schoolgebouw zo gebouwd dat er in de toekomst makkelijk kan worden 

ingespeeld op een fluctuerend leerlingenaantal?  Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? 

5. Hoe reëel is de zorg dat de nieuwe accommodatie bij oplevering al te klein is of op zijn minst 

aan de krappe kant? Graag uw antwoord toelichten.  

6. Het huidige schoolgebouw voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd en de locatie is nodig 

voor woningbouw. Kunt u aangeven of gelet op het stijgende leerlingenaantal wordt overwogen 

om, naast het nieuw te bouwen schoolgebouw, ook het huidige schoolgebouw (gedeeltelijk) te 

behouden? Graag uw antwoord toelichten. 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. Wilt u daarbij zo vriendelijk zijn om alle vragen 

afzonderlijk te beantwoorden en niet te volstaan met een algemeen antwoord? 
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