
 

Motie 2022 - 25 

Motie Huisvesting Muziekschool Ridderkerk  

 

Inhoud van de motie 

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023;  

overwegende dat: 

1. op Sportpark Ridderkerk een nieuwe locatie wordt gebouwd waar onder andere De Loods, de 

Gooth en RTV Ridderkerk in gehuisvest gaan worden;  

2. deze drie organisaties een aanbod hebben voor jong en oud op het gebied van muziek, video, 

cultuur en ontmoeting;  

3. binnen een straal van 300 meter van deze locatie drie instellingen voor voortgezet onderwijs te 

vinden zijn;  

4. Stichting Cultuureducatie, onder de naam Muziekschool Ridderkerk muziek- en dansles 

aanbiedt aan jeugd en jongeren vanaf 2 jaar;  

5. Muziekschool Ridderkerk gevestigd is in vleugel C van het gemeentehuis; 

6. de huidige behuizing van de Muziekschool Ridderkerk in het gemeentehuis niet voldoende is 

toegerust op lessen binnen het muziekonderwijs m.b.t. uitvoeringen, band-, en 

orkestrepetities, en muzieklessen met elektronische apparatuur;  

is van mening dat: 

a. er grote synergievoordelen te behalen zijn wanneer verschillende maatschappelijke instellingen 

op het gebied van muziek, video, cultuur en ontmoeting bij elkaar onder één dak gehuisvest 

zijn;  

b. door het vestigen van Muziekschool Ridderkerk in de nieuwbouw op Sportpark Ridderkerk een 

nog mooiere, aantrekkelijker plek ontstaat waar jongeren zich kunnen vermaken, elkaar kunnen 

ontmoeten en zich kunnen ontwikkelen;  

c. de Muziekschool Ridderkerk daarmee zichtbaarder zou worden voor een groter publiek; 

 

 



verzoekt het college om: 

1. met de Muziekschool Ridderkerk te overleggen of huisvesting in de nieuwbouw op Sportpark 

Ridderkerk voor hem een oplossing kan zijn; 

2. zo ja, hierover in overleg te treden met De Loods, De Gooth, RTV Ridderkerk en ook het 

Gemini college, teneinde deze huisvesting mogelijk te maken; 

3. te onderzoeken hoe door aanpassing van het programma van eisen deze huisvestiging 

mogelijk kan worden, wat de kosten daarvoor zijn en welke gevolgen het voor de planning van 

de nieuwbouw heeft; 

4. de raad over de resultaten zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en, als naar aanleiding 

daarvan het college een dergelijke inhuizing ook wenselijk acht, de raad daartoe een voorstel 

te doen voor zijn vergadering van 13 april 2023; 

5. daarbij niets te veranderen aan het eerdere raadsbesluit van 31 januari 2022 met betrekking 

tot de huisvesting van De Loods, De Gooth en RTV Ridderkerk; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Linda Klaver, VVD 

Jeroen van Neuren, Partij 18PLUS 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Algemene informatie 

Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 

Onderwerp is de huisvesting van de Muziekschool Ridderkerk. 

Het college wordt verzocht te onderzoeken of de Muziekschool Ridderkerk gehuisvest kan worden 

in de nieuwbouw voor De Loods, De Gooth en RTV Ridderkerk op Sportpark Ridderkerk. De raad 

wil zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld van de resultaten, eventueel met een 

raadsvoorstel voor zijn vergadering van 13 april 2023. 

Uitslag stemming 

De motie is aangenomen 



Stemverhouding 

Voor: 27 (SGP, PvdA/GROENLINKS, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar Ridderkerk, Partij 

18PLUS, ChristenUnie, CDA) 

Tegen: 1 (Burger op 1) 

Afdoening 

Afgedaan n.a.v. raadsbesluit Huisvesting Muziekschool d.d. 13 april 2023. 
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