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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, Gemeentestukken 2013 – 303, agendapunt 4, tot vaststelling van de 
Armoedenota 2013 Ridderkerk; 
  
constateert dat: 
 

1. het Albedacollege / voorheen huishoudschool inmiddels leegstaat; 
2. het risico groot is dat door leegstand verpaupering optreedt en het snel een object 

voor vernielingen en vandalisme wordt; 
3. de locatie en het pand nu nog in goede staat zijn; 
4. er diverse maatschappelijke organisaties, waaronder vluchtelingenwerk, opzoek zijn 

naar een invulling van de financiële taakstelling waarvoor zij zich geplaatst zien; 
 
overwegende dat: 
 

1. er diverse initiatieven zijn die wellicht onder één dak gebracht kunnen worden; 
2. er in deze tijd behoefte is aan het samenbrengen van vraag en aanbod van 

hulpverlening in de breedste zin van het woord; 
3. er mogelijkheden kunnen ontstaan voor bijvoorbeeld een supermarkt voor minima, 

maaltijdvoorzieningen, 2e hands handel, kleding- en voedselbank, wetswinkel, 
werkgelegenheidsproject, klussenbank, repairafdeling, computer en internet 
faciliteiten, enz. enz.; 

4. het een centrum kan worden dat past in deze tijd waarin de samenleving verandert in 
een samenleving waarin omzien naar en zorgen voor elkaar meer noodzakelijk wordt; 

5. er weinig financiële middelen zijn maar dat door creatieve bundeling van krachten en 
efficiëntere inzet van middelen veel mogelijk is; 

 
 
verzoekt het college: 
 
a. te onderzoeken of maatschappelijk gebruik van het Albedacollege, zoals boven 

omschreven, gewenst en haalbaar is; 
b. eveneens te bekijken of werk-leer projecten hierin verwerkt kunnen worden; 
c. indien mogelijk de raad van de uitkomsten van het onderzoek vóór de Begrotingsraad 

van 7 november 2013 op de hoogte te stellen; 
  

en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
 
Cor Louter (ChristenUnie)                            Kees van der Duijn Schouten  (SGP) 
 
 
 
Peter Meij (CDA)    Irene Parren (Leefbaar Ridderkerk) 
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