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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen in zijn vergadering van 27 januari 2011, ter bespreking van 
het voorstel van burgemeester en wethouders, Gemeentestukken: 2010-52, agendapunt 7, tot het 
vaststellen van de Woningbouwstrategie,  
 
overwegende dat:  
 

- het van belang is om woningen te bouwen waar bewoners in diverse levensfasen kunnen 

(blijven) wonen, ook als er fysieke gebreken komen;  

- op het congres van de Gehandicaptenraad (GGR) eind vorig jaar het aanpasbaar bouwen en 

de inzet van een Adviescommissie onder de aandacht is gebracht; 

- het van belang is het aantal woninginbraken te verminderen, maar de sociale veiligheid, de 

toegankelijkheid, gebruikskwaliteit en de aanpasbaarheid te laten toenemen; 

- het om die reden gewenst is om al in de ontwerpfase van de woningen na te denken over 

gebruik van de woning in diverse omstandigheden en in de verschillende levensfasen van de 

bewoners; 

- de 'Voorlichtings- en adviescommissie wonen Ridderkerk' vanuit Woonvisie plannen 

beoordeelt aan de hand van bouwen volgens “Woonkeur”. Het denkbaar is dat deze 

commissie ook andere bouwplannen gaat beoordelen van projecten die niet voor Woonvisie 

worden ontwikkeld; 

- er volgens SKW certificatie in Ridderkerk nog geen woningbouwcomplexen zijn opgeleverd 

met het Certificaat “”Woonkeur”; 

- motie 2007-63 inzake bouwen volgens “Woonkeur” is aangenomen en afgedaan; 

is van mening dat: 

- het van belang is om te weten of nieuwbouwplannen welke de toetsing van bouwen volgens 

“Woonkeur” hebben doorstaan ook daadwerkelijk als zodanig zijn opgeleverd;  

- woningen met het Certificaat “Woonkeur” bijdragen aan duurzaamheid;  

 
verzoekt het college van burgemeester en wethouders:  
 

- inzicht te geven welke nieuwbouwplannen zijn getoetst aan het bouwen volgens ´Woonkeur` 

en het resultaat bij oplevering; 

- te registreren of beoordeelde nieuwbouwplannen, welke de toetsing van bouwen volgens 

“Woonkeur” hebben doorstaan, het Certificaat “Woonkeur” hebben behaald; 

 
daartoe de raad medio 2011 nader te informeren. 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
 
 
 



De raadsleden,  
 
 
Hans Ipskamp (Leefbaar Ridderkerk) Marten Japenga (ChristenUnie)  Aina van Houwelingen(PvdA) 
 

 
 

Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding:  
 
Voor 26: LR, PvdA, SGP, D66GL, CDA, CU, VVD 
 
Tegen 0:  
 
Afgedaan in de commissie Samen wonen d.d. 13 maart 2014 middels brief d.d. 5 maart 2014 
met kenmerk 8337-BBO 

 
 


