
COMMISSIE SAMEN WONEN AGENDAPUNT 7

Verzoek voor de commissievergadering van: 6 september 2018

Verzoek van : Michel Ouwens Leefbaar Ridderkerk, Arianne Ripmeester PvdA 
Ridderkerk

Onderwerp: Voormalige Huishoudschool Ridderkerk

Aanleiding Beantwoording vragen tijdens vragenuur raad 14 juni 2018

Omschrijving
Leefbaar Ridderkerk en PVDA Ridderkerk maken zich zorgen over de status van diverse 
historische gebouwen. Daarom hebben wij vragen in het vragenuur van 14 juni gesteld over 
het pand van de voormalig huishoudschool aan de Koninginneweg. Voor de huidige 
gebruikers laat het in standhouden  helaas te wensen over door vele klachten als lekkages, 
etc., wat het gebouw ook niet ten goede komt. In het vragenuur heeft Leefbaar Ridderkerk 
gevraagd om een bouwkundig rapport, om zo de huidige status van het gebouw inzichtelijk 
te krijgen.

Het College stelde in de beantwoording dat er enkel gestuurd wordt op het in stand houden 
van het gebouw van de voormalige huishoudschool. Er ligt immers nog een claim van het 
tramtracé. In het coalitie akkoord staat dat historische gebouwen behouden dienen te 
worden, met nadruk ook het ‘willen’ behouden van de huishoudschool.

Als er gestuurd gaat worden op behoud van een bouwkundig object, is het belangrijk om te 
weten wat de daadwerkelijke constructieve staat van een dergelijk pand is en de invloed van 
waterschades, (grond) waterstanden, etc. Kortom een conditiemeting / Nulmeting. Er wordt 
al jaren alleen minimaal onderhoud gepleegd, waardoor de kwaliteit achteruit is gegaan. 

Aan de hand hiervan hebben Leefbaar Ridderkerk en PVDA Ridderkerk de onderstaande 
vragen;
 
1. De visie zoals verwoord in het coalitie akkoord, lijkt niet overeen te komen met de visie 
zoals deze geformuleerd werd tijdens het vragenuur door de portefeuillehouder:
Namelijk niets meer doen, dan in stand houden, tot er helderheid is met betrekking tot de 
claim van het tramtracé.
Is het nu de bedoeling dat het pand wel of niet veiliggesteld gaat worden voor de toekomst? 
 
2. Hoe kan het dat op 17 juli 2018, BOEi (organisatie met passie voor monumenten) een 
artikel publiceerde, waarin vermeld dat er in opdracht van de gemeente Ridderkerk een 
onderzoek gestart gaat worden naar de mogelijkheden voor herbestemming van de 
voormalige huishoudschool? 

3.Waarom is de raad hiervan niet op de hoogte gesteld tijdens het vragenuur van de 
raadsvergadering op 14 juni van dit voornemen. 

 4.En wat houdt de opdracht vanuit Gemeente Ridderkerk aan BOEi exact in? Is hier ook 
herbestemming van het gebied in meegenomen?  

5.Waarom is er direct gekozen voor een herbestemmingsonderzoek, terwijl eerst een 
bouwkundig onderzoek een logischere volgorde zou zijn? Normaliter maakt een bouwkundig 
onderzoek deel uit van een herbestemmingsonderzoek. Wat als blijkt uit dit bouwkundig 



onderzoek, dat de status dusdanig slecht is dat handhaven van het pand niet aan de orde zal 
kunnen zijn? Zie ook eerder vraag 4. 

 6.Is de constructieve status nu dusdanig dat de veiligheid van de omgeving en de 
gebruikers gegarandeerd is? 
 
7.Heeft er een asbestinventarisatie plaatsgevonden, daar dit gebouw nog steeds in gebruik 
is? 

8.Nu dit onderzoek door BOEi wordt uitgevoerd, is het college van mening dat er alles 
aangedaan moet worden om het gebouw van de huishoudschool in stand te houden? Waar 
ligt volgens het college het omslagpunt qua kosten en investering, wat is het exacte 
financiële plafond voor het college. 

 9.Nu wordt het bestempeld als historisch gebouw, dit is slechts een gevoelsetiket. Het 
gebouw is inmiddels meer dan 50 jaar oud en komt ervoor in aanmerking. Hiermee wordt het 
karakter van het gebouw geborgd, gekenmerkt door zijn traditionele architectuur en 
authentieke interieur. Worden er al stappen gezet om het predicaat Monumentaal op te 
kunnen plakken?
 
10.Vervolg op vraag 9. Is de commissie van mening dat dit in gang gezet moet worden, als 
dit nog niet het geval is?

11.Nu er een opdracht is gegeven voor herbestemmingsonderzoek, wordt het standpunt: 
Niets doen tot de claim tramtracé is opgeheven, losgelaten? Op welke termijn kan de raad 
een voorstel mbt de toekomst huishoudschool verwachten?. 

Doel bespreking/beraad;
Helderheid, transparantie en een duidelijk standpunt met betrekking tot de plannen van de 
voormalige huishoudschool.
De status van het pand (constructieve status van het gebouw), vooral met betrekking tot 
mogelijkheid herbestemming wel of niet en veiligheid van het pand. Dit ook in verband met 
het garanderen van de veiligheid van de huidige gebruikers en omgeving.
 
 
 


