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Onderwerp: Huisvesting Jongerenwerk in het pand P.C. Hooftstraat 4 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
In uw vergadering van 26 juni 2008 heeft u ons raadsvoorstel betreffende de structurele vestiging 
van het jongerenwerk in het pand aan de P.C. Hooftstraat 4 behandeld. U heeft daarbij ingestemd 
met een begrotingswijziging ten behoeve van een structurele vestiging van het jongerenwerk in het 
pand P.C. Hooftstraat 4. Inmiddels is ruim een half jaar verstreken en met deze brief willen wij u 
informeren over de voortgang. 
 
In ons raadsvoorstel hebben wij aangegeven dat we na de behandeling in de raad zouden starten 
met de definitieve uitwerking van de plannen voor de verbouwing en dat het pand in het eerste 
kwartaal van 2009 in gebruik zou kunnen worden genomen. De ingebruikname van het pand in het 
eerste kwartaal van 2009 blijkt echter niet haalbaar. 
 
Bij het uitwerken van de plannen is gebleken dat alle partijen, inclusief de gebruikers meer tijd 
nodig hadden om de definitieve uitgangspunten helder te krijgen. De uitgangspunten bij een 
wijziging van een tijdelijke locatie naar een definitieve locatie verschillen dusdanig dat er uitgebreid 
is nagedacht over de invulling van de plannen. Dit heeft langer geduurd dan wij in eerste instantie 
hebben ingeschat. Uiteindelijk hebben we in december 2008 overeenstemming bereikt over de 
definitieve indeling van het pand. Aansluitend is in januari 2009 de bouwvergunning aangevraagd. 
 
Om het bouwplan mogelijk te maken zal een procedure worden gevoerd om ontheffing te kunnen 
verlenen van het bestemmingsplan. In het kader van de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening zal 
een zogenaamde artikel 3.23 procedure worden gestart. Deze procedure is te vergelijken met de 
oude vrijstellingsprocedure (artikel 19).  
 
Naast het voeren van de ruimtelijke procedure wordt in februari een communicatietraject met 
omwonenden opgestart. Samen met de gebruikers van het pand informeren we de omwonenden 
tijdens een informatieavond over de definitieve plannen. Tevens gaan we het gesprek aan met de 
bewoners over het de vraag hoe eventuele overlast kan worden voorkomen. Dit moet leiden tot 
een aantal afspraken tussen bewoners, gemeente en de gebruikers. Wij hechten zeer aan een 
zorgvuldige afstemming met de omgeving en denken met de genoemde aanpak deze afstemming 
te kunnen bereiken. 
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Gelet op de proceduretijd voor het afgeven van de bouwvergunning, het doorlopen van de artikel 
3.23 procedure en de bouwtijd (ongeveer 25 weken), spreken wij de verwachting uit dat het pand 
P.C. Hooftstraat 4 rond eind 2009 in gebruik kan worden genomen. Dit is later dan wat wij u tot op 
heden hebben aangegeven maar gelet op een zorgvuldige voorbereiding is eind 2009 een 
realistisch uitgangspunt.  
 
Ten aanzien van de financiële consequenties is het nog van belang om aan te geven dat deze in 
de volgende monitor worden meegenomen.  
 
Het leek ons goed u hierover op deze manier te informeren. Wij vertrouwen erop u hiermee 
voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Hoogachtend, 
 
  
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
De secretaris,                                                 de burgemeester, 
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