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MOTIE VAN HET RAADSLID LEEN KRUITHOF (CDA) INZAKE BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST 
 
Voorgesteld: 3 november 2016 
 
Nr. 2016 –  102 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 5B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2017-2020; 
 
overwegende dat: 
1. organisaties en bewoners door voorzieningen en ruimtes te delen samenwerken aan het welzijn 

van de buurt (dit uitgangspunt is het concept van Buurthuis van de toekomst); 
2. er groepen en bewoners zijn, die zoeken naar een geschikte plek in Ridderkerk om een activiteit 

te organiseren; 
3. er groepen en verenigingen zijn, die een ruimte in Ridderkerk hebben die zij willen verhuren tegen 

een maatschappelijk tarief; 
4. deze groepen en verenigingen elkaar van dienst kunnen zijn als zij met elkaar in contact komen; 
5. om een accommodatie beter toegankelijk en voor meer doeleinden geschikt te maken, zodat meer 

doelgroepen de accommodatie kunnen gebruiken, soms bouwkundige aanpassingen nodig zijn; 
6. voor bouwkundige aanpassingen soms financiële middelen nodig zijn;  
 
is van mening dat: 
1. een martktplaats-achtige website (van de gemeente of een andere organisatie bijv. S&W) 

buurtbewoners, organisaties voor hun activiteiten en beheerders van accommodaties in 
Ridderkerk eenvoudig samen kan brengen; 

2. de gemeente financieel bij zou kunnen dragen aan bouwkundige aanpassingen die dienen om te 
zorgen dat de accommodatie beter toegankelijk is en voor meer doeleinden of door meer 
doelgroepen gebruikt kan worden; 

3. met deze financiële bijdrage wordt ingezet op verbreding van de maatschappelijke activiteiten en 
een efficiënter gebruik van accommodaties; 

 
verzoekt het college: 
a. uiterlijk vóór behandeling van de Kadernota in 2017 met een voorstel te komen op welke wijze een 

website geopend kan worden, waarin vraag en aanbod van accommodaties samen worden 
gebracht; 

b. daarin aan te geven op welke wijze mogelijke subsidie kan worden verstrekt voor het verbeteren 
van de toegankelijkheid, of geschikt maken voor gebruik voor meerdere doeleinden of door meer 
doelgroepen van accommodaties (te denken valt aan het plaatsen van een lift, het plaatsen van 
een scheidingswand, etc.); 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Het raadslid, 
 
Leen Kruithof, CDA 
 

 

Aangenomen Verworpen
 

Stemverhouding:  
Tegen 20: EvR, SGP, PvdA, D66GL, CU, VVD, P18P 
Voor 7: LR, CDA 

 
 


