
Artikel 40 vragen over Rembrandtweg 257 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 40) 

Datum 

01-06-2022 

Onderwerp 

Toewijzing (starters)woningen Rembrandtweg 257 

Vragensteller 

Lucien Westbroek Partij 18PLUS 

Vragen 

In april heeft de gemeenteraad een raadsinformatiebrief ontvangen over de verkoop van 

(starters)woningen Rembrandtweg 257. De uitvoering motie pilot voorrang Ridderkerkers bij 

nieuwbouwplannen is hierop toegepast. Het is mooi dat er 24 van de 35 woningen zijn 

toegewezen aan Ridderkerkers. We hebben echter van meerdere gegadigden die in Ridderkerk 

wonen te horen gekregen dat zij niet geselecteerd zijn en dat er geen loting plaats heeft 

gevonden. Aangezien er uiteindelijk een aantal huizen naar mensen van buiten Ridderkerk zijn 

gegaan heeft Partij 18PLUS een aantal vragen. Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. We hebben contact gehad met 4 inschrijvers waarvan er zeker 3 alle punten toegewezen 

hadden moeten krijgen. Geen van allen heeft een huis toegewezen gekregen en er heeft 

volgens hen ook geen loting plaats gevonden. Klopt het dat er geen loting heeft plaats 

gevonden? 

2. Indien er wel een loting heeft plaats gevonden kunt u dan aangeven voor hoeveel huizen er 

een loting heeft plaats gevonden en bij welke notaris dit heeft plaats gevonden? 

3. Indien de loting heeft plaats gevonden kunt u dan (geanonimiseerd) de uitslag met de 

gemeenteraad delen? 

4. Hoeveel inwoners van Ridderkerk hebben een inschrijfformulier ingeleverd voor het 

project? 

5. Waarom is er gekozen om de meeste punten een de eerste voorkeurswoning te geven en 

niet aan woonachtig in Ridderkerk zijnde mensen? 

6. Is de puntentoewijzing voor “woonachtig in Ridderkerk” alleen voor inwoners van 

Ridderkerk of is het ook toegepast op inwoners van andere gemeenten maar die wel een 

economische of maatschappelijke binding hebben met Ridderkerk? 



7. Kunt u bij toekomstige projecten waarbij Ridderkerkers voorrang kunnen krijgen het 

puntensysteem aan laten passen zodat de meeste punten te verdienen zijn voor lokaal 

woningzoekenden? 

Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
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