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Betreft: Beantwoording vragen (RvO art. 40) over mogelijk te krappe nieuwbouw Gemini College

Geachte heren Rijsdijk en Ros,

Op 21 mei jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld over mogelijk te krappe nieuwbouw Gemini College.
Hieronder treft u onze antwoorden aan.

Vraag 1
Voor hoeveel leerlingen wordt het nieuwe gebouw gebouwd? is hier een landelijke norm voor en mag
daarvan worden afgeweken?

Antwoord:
De nieuwbouw is voor 775 leerlingen en heeft een bruto vloeroppervlakte van 7.000 m2. De nieuwbouw is
in 2017 op het huisvestingsprogramma 2018 geplaatst. Schoolbestuur OZHW had daarvoor in januari
2017 een aanvraag ingediend. De oppervlakte is bepaald aan de hand van de prognose van 2017, zoals
de verordening voorschrijft. Het staat gemeenten vrij om in de verordening hogere normen op te nemen
dan de wet voorschrijft, maar geen lagere.

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

Antwoord:
Op 1 oktober 2020 was het aantal leerlingen 775. In onderstaande tabel staat het aantal leerlingen van
de afgelopen jaren.

1 oktobertellin Aantal leerlingen
9782014
9032015
8182016
7492017
6822018
7172019
7752020



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

Antwoord:

Het aantal leerlingen is sterk afhankelijk van de instroom van nieuwe leerlingen. Dit aantal wisselt de
afgelopen jaren bij het Gemini College. Hierin ziet men de populariteit van de school terug en die
verandert bij bijvoorbeeld een wijziging van het onderwijsconcept of het vooruitzicht van nieuwbouw. Er is
een dip te zien in de jaren 2016-2018. Toen was de jaarlijkse instroom ongeveer 120 leerlingen. De jaren
ervoor was dit 1 80. Vanaf 2019 is een stijging te zien naar een instroom van 200 leerlingen en meer. Als
de instroom op dat hoge niveau blijft, stijgt het aantal leerlingen in een paar jaar weer richting de 1.000
leerlingen. Dat is het aantal waar de school voor 2013 ook op zat.

Instroom voor het schooliaar
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021 /2022

Aantal leerlingen instroom
185
174
118
124
116
201
226
235

Deze aantallen zijn exclusief de leerjaren I en 2 van de Leeronderneming (onderwijsconcept 1 0-14-
jarigen) die in Ridderkerk worden gehuisvest in het Gemini College.

Vraag 4
Wordt het nieuwe gebouw zo gebouwd dat er in de toekomst makkelijk kan worden ingespeeld op een
fluctuerend leerlingenaantal? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Antwoord :

Ja, bij het ontwerp van de nieuwbouw is rekening gehouden met de mogelijkheid van uitbreiding van het
gebouw. Dit is boven de fietsenstalling op de 1 ' verdieping. Maar het heeft de voorkeur van ons en
OZHW om de eventuele uitbreiding op de naastgelegen locatie te realiseren aan het toekomstige gebouw
van de Loods en de Gooth.

Vraag 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 .

Antwoord:
Het is reëel te verwachten dat er bij de ingebruikname in het schooljaar 2022/2023 ruimtetekort is. Het
gebouw is passend voor 775 leerlingen. OZHW verwacht voor het schooljaar 2021/2022 235 nieuwe
leerlingen . Rekening houdend met de uitstroom van alle eindexamenleerlingen, komt de 1 oktobertelling
2021 op 865 leerlingen uit.

Vraag 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 .
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Antwoord :

Ja, wij willen in ieder geval de eerste drie jaren na oplevering van de nieuwbouw (2023-2025) het oude
gebouw in gebruik houden om het verwachte ruimtetekort in het nieuwe Gemini College op te vangen. Dit
is ook nodig om twee groepen van basisschool De Reijer te huisvesten. De Reijer is ook een school van
OZHW en gebruikt al een aantal jaar ruimte in het Gemini College. We verwachten bovendien tijdelijke
huisvesting nodig te hebben voor De Regenboog. De vernieuwing van dit gebouw staat voor 2023-2024
in de planning. Dit zou ook goed kunnen in het gebouw van het Gemini College aan de Prinses
Margrietstraat. In de jaren 2021-2023 kunnen we zien hoe het aantal leerlingen van het Gemini College
zich in werkelijkheid ontwikkelt. We hebben met OZHW gesproken over de te verwachten ruimtebehoefte
op de langere termijn. Deze komt nu uit op 8.700 m2 voor 960 leerlingen. Dat betekent dus een
uitbreiding met 1 .700 m2 BVO. Een eventuele uitbreiding kan in 2025/2026 gereed zijn. Hierover is dan in
2023 een besluit nodig. In 2025 is dan ook uitbreiding van De Reijer nodig voor de twee groepen die in
het Gemini College aan de Prinses Margrietstraat zitten. Daarna kan de oude locatie van het Gemini
College herontwikketd worden.

Naast de instroom van nieuwe leerlingen, is een andere ontwikkeling mogelijk van invloed op het aantal
leerlingen. Dat is de nieuwbouw van scholen voor voortgezet onderwijs in Rotterdam-Zuid. Dit zou ervoor
kunnen zorgen dat de instroom van leerlingen uit Rotterdam-Zuid daaR. Nu is ruim 40% van de instroom
en van het totaal aantal leerlingen op het Gemini College uit Rotterdam afkomstig.

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geW leerd .

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Ril
de secretaris

Íerkerk.
fe burgemeester,

mw. A. Attema
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