
 

Motie 2021 - 102 

Motie Kettingbeding voormalig schoolgebouw 

Inhoud van de motie 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel Krediet ten behoeve van 

aankoop voormalig schoolgebouw, van burgemeester en wethouders, tot het beschikbaar stellen 

van een krediet ten behoeve van de aankoop van het voormalig schoolgebouw aan Rijksstraatweg 

101 en de zich daarop bevindende opstallen; 

verzoekt het college om: 

na totstandkoming van de koopovereenkomst tussen de huidige eigenaar en de gemeente 

Ridderkerk en levering van het voormalig schoolgebouw aan Rijksstraatweg 101, kadastraal 

bekend Ridderkerk, sectie C, nummers 5604, 5605 en 6013 en de zich daarop bevindende 

opstallen aan de gemeente Ridderkerk; 

tot 1 juli 2021; 

1. het voornoemde voormalig schoolgebouw te koop aan te bieden aan een door de huidige 

eigenaar aangedragen koper mits de bepalingen in artikel IV lid 2 Bestemming, artikel IV lid 3 

Koopoptie en artikel IV lid 4 Boeteclausule in de akte van levering van 04-01-1996 als 

kettingbeding in een op voor de gemeente gepaste wijze worden opgenomen in een 

koopovereenkomst tussen de gemeente Ridderkerk en de door de huidige eigenaar 

aangedragen koper van het voormalig schoolgebouw; 

2. de raad te informeren over het resultaat van dit aanbod; 

en gaat over tot de orde van de dag: 

De raadsleden,  

Fleur Stip, Partij 18PLUS Ton Overheid, CDA  



 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 274125 

Behandeld in de raadsvergadering van 8 april 2021 

Samenvatting 
Onderwerp is de verkoop van het aangekochte voormalige schoolgebouw. Het college wordt 

verzocht, als het voormalige schoolgebouw is aangekocht dit, met een kettingbeding voor 

opvolgende eigenaren, tot 1 juli a.s. te koop aan te bieden aan een door de huidige eigenaar 

aangedragen koper. 

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen. 

Stemverhouding 
Voor: 17 (Partij 18PLUS, CDA, SGP, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie) 

Tegen: 9 (Leefbaar Ridderkerk, VVD, GroenLinks, PvdA, Burger op 1) 

Afdoening 
Afgedaan in de commissie Samen wonen van 2 september 2021 n.a.v. de raadsinformatiebrief 

van 9 juli 2021. 
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