
Motie 2020 - 82

Motie herbestemming huishoudschool

Inhoud van de motie

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

wethouders, tot behandeling van de Programmabegroting 2021 - 2024;

overwegende dat:

1. de voormalige huishoudschool her bestemd gaat worden;

2. het casco van de school veilig wordt gesteld; 

3. het college een herbestemmingsonderzoek inclusief participatietraject is gestart;

4. er een initiatiefnemer is die al een plan heeft tot herbestemming, niet zijnde een bestemming 

wonen; 

5. er een enorme vraag is naar woningen in Ridderkerk, zowel naar starterswoningen als naar 

ouderenwoningen;

6. de betaalbaarheid van woningen onder druk staat;

is van mening dat het belangrijk is dat er meerdere mogelijkheden worden onderzocht tot 

mogelijke herbestemming van de school om een goede keus te kunnen maken:

verzoekt het college om:

1. in het herbestemmingsonderzoek ook onderzoek te doen naar herbestemmingsmogelijkheden 

voor ‘wonen’ en dan specifiek naar starterswoningen;

2. in het herbestemmingsonderzoek ook onderzoek te doen naar herbestemmingsmogelijkheden 

voor ‘wonen’ en dan specifiek naar ouderenhuisvesting, waarbij gedacht kan worden aan 

maatschappelijk wonen 50plus. 

en gaat over tot de orde van de dag.

Het raadslid, 

Michel Ouwens, Leefbaar Ridderkerk Ilse Verdiesen, VVD

Algemene informatie

Betreft raadsvoorstel nr. 190902



Behandeld in de raadsvergadering van 5 november 2020

Samenvatting

Onderwerp is de herbestemming van de voormalige huishoudschool. 

Het college wordt verzocht ook te onderzoeken de mogelijkheden voor herbestemming voor 

starterswoningen en ouderenhuisvesting.

Uitslag stemming

De motie is verworpen.

Stemverhouding

Voor: 9 (VVD, GroenLinks, Leefbaar Ridderkerk, PvdA)

Tegen: 20 (CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, D66, SGP, Burger op 1, Partij 18PLUS)
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