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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, artikel 40) over inbraak in voormalige huishoudschool 
 
 
Geachte heer Rijsdijk en heer Breeman, 
 
Op 19 april 2021 heeft u ons een brief gestuurd met vragen over de inbraak in de voormalige 
huishoudschool. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 
 
1. Met het raadsbesluit van € 250.000 als investeringsbudget, zou er in het 1e kwartaal van dit 

jaar een aanvang worden gemaakt met reparatie en onderhoud van de essentiële gedeelten 
van de huishoudschool.  
 

a. Waarom is er nog geen aanvang gemaakt? 
De werkzaamheden zijn al opgestart. In februari zijn de eerste reparaties uitgevoerd 
waaronder aan het verzakte houten vloerbeschot. 
 

b. Wanneer staan deze werkzaamheden nu gepland?  
In de periode van april tot oktober zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd. Op 30 april 
is gestart met het repareren van het dak. 
 

c. Is er ook overleg met de huurders/ Villex, m.b.t. deze werkzaamheden? 
De data waarop werkzaamheden worden uitgevoerd waarbij huurders mogelijk hinder 
kunnen ondervinden worden overlegd met Villex. Zij zullen de huurders/gebruikers op de 
hoogte brengen. 
 

d. Gezien de schade, die is ontstaan door deze inbraak, bent U tevens van mening, dat 
niet langer gewacht moet worden met een eerste aanzet primair gericht op veiligheid?  
Er worden extra maatregelen genomen om het pand te beveiligen. Zo wordt onder andere 
onderzocht of de oude alarminstallatie weer in gebruik kan worden genomen. Het zijn 
tijdelijke maatregelen omdat bij de uiteindelijke herbestemming de veiligheidssituatie opnieuw 
wordt bekeken. 



 
 

 
2. De voormalige huishoudschool wordt tot op de dag van vandaag beheerd door Villex, waarvan 

bekend is, dat het slechts minimale reparaties uitvoert.   
a. Bent u tevreden over de wijze waarop Villex het onderhoud uitvoert? Zo nee, waarom 

niet en heeft u Villex hierop ook aangesproken?  
Villex voert kleinschalig onderhoud uit dat past bij het in stand houden van het gebouw. Dit 
zijn vaak tijdelijke maatregelen voor een periode van ongeveer een jaar. De gemeente is 
hiervan op de hoogte en stemt onderhoudswerkzaamheden met een ingrijpender karakter af 
met Villex. 
 

b. Is het raadzaam om het aanwijzen van de HHS als gemeentelijk monument en de 
voorgenomen transformatie van het gebouw het beheer door Villex te laten uitvoeren?  
Op dit moment is dit wel raadzaam omdat de termijn tot aan de uiteindelijke renovatie te kort 
is om een andere partij te benaderen voor het beheer en onderhoud. 
 

c. Wanneer is de gemeente voornemens, om het beheer weer in eigen beheer terug te 
nemen?   
Dit is afhankelijk van de planning en uitkomsten van het herbestemmingsonderzoek. Dit 
onderzoek wordt in juni opgeleverd. 
 

d. Bent u met ons van mening dat voorkomen moet worden dat de staat van de HHS 
verder verslechterd, omdat de renovatie van het casco en mogelijke verdere 
herstelwerkzaamheden dan alleen maar meer geld kosten? Welke maatregelen neemt 
u om dat te voorkomen?   
Wij zijn zeker van mening dat gevolg schade zoveel als mogelijk voorkomen moet worden. 
Met het uitvoeren van het casco herstel wordt op een duurzame manier een start gemaakt 
met de renovatie en conservering van het gebouw. Dit staat los van de tijdelijke maatregelen 
welke Villex uitvoert. Mocht er groter onderhoud moeten worden uitgevoerd dan voert Villex 
hier overleg over met de gemeente. 

 
3. Villex claimt, dat via tijdelijke verhuur en antikraak het leegstaande vastgoed veilig blijft en 

onderhouden wordt. 
a. In het kader van veiligheid is door de huurders vele malen aangegeven, dat de diverse 

toegangsdeuren naar het gebouw zwak zijn. De deuren zijn in slechte staat en/of niet 
van een slot voorzien. Waarom wordt hier slechts minimaal op toegezien, om 
ongewenste toegang onmogelijk te maken?   
Hierover is door Villex naar de gemeente niets gecommuniceerd. 
 

b. Na de inbraak is onder meer de voordeur gerepareerd, maar diverse andere 
toegangsdeuren (nog) niet. Kan de gemeente en/of Villex ervoor zorgen dat deze 
deuren worden gerepareerd en waar nodig van een slot worden voorzien? Het is al 
eens voorgekomen dat er later op de avond ineens een dronken man in de HHS stond 
die een ondernemer heeft lastiggevallen. 
Wanneer de deuren goed dicht zitten zijn deze voldoende inbraakwerend. In het verleden is 
het voorgekomen dat toegangsdeuren niet goed afgesloten werden. Ook is in het verleden 
geconstateerd dat toegangsdeuren door gebruikers van het gebouw open werden gezet. 
Vermoedelijk is een niet goed gesloten deur de oorzaak geweest van de inbraak. Er zijn ook 
geen inbraaksporen gevonden aan de buitendeur. Villex heeft naast het toepassen van een 
extra slot gezorgd dat de buitendeuren beter sluiten. 
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c. Bij onvoldoende veiligheidsvoorzieningen van o.a. hang en sluitwerk, wie is hierin 

verantwoordelijk voor de geleden schaden?  
De schade welke is opgetreden aan de buitenzijde van het gebouw is voor rekening van 
Villex. De schade aan de gemeenschappelijke verkeersruimte is voor de gemeente. De 
schade welke de huurders hebben opgelopen is voor de huurders. 
 

d. Villex heeft huurders na de inbraak geadviseerd om anti-inbraak strips aan te brengen. 
De huurders dienen deze anti-inbraak strips zelf te betalen. Villex heeft bij haar ‘eigen’ 
ruimten al wel extra veiligheidsvoorzieningen getroffen. Bent u met ons van mening 
dat deze kosten voor rekening van Villex zouden moeten komen? 
Er is hierover met Villex gesproken. Het staat gebruikers vrij om extra 
veiligheidsvoorzieningen te nemen mits deze geen blijvende schade aan het gebouw 
opleveren. Contractueel zijn de kosten voor dergelijke voorzieningen niet voor Villex. Wij zijn 
nog aan het onderzoeken hoe we de ruimtes kunnen beveiligen. 
 

e. De HHS beschikt over een alarmsysteem dat momenteel niet wordt gebruikt. Is het 
mogelijk om dit alarmsysteem weer te activeren? Zo ja, kan hiervoor worden gezorgd? 
Zo nee, bent u bereid om vanuit veiligheidsoverwegingen cameratoezicht rond het 
gebouw aan te brengen om het risico op inbraak en vandalisme te verkleinen? De 
verantwoordelijk wethouder heeft reeds een offerte in zijn bezit. 
Op dit moment wordt onderzocht of de alarminstallatie weer in werking kan worden gezet. 
Mocht dit niet haalbaar zijn dan kan overwogen worden om camera’s op te hangen. 

 
 
Hoogachtend, 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris de burgemeester, 
 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke 

 
 
 
 
 
mw. A. Attema 

 
 
  


