
Artikel 40 vragen over KORTE OMSCHRIJVING

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

Datum

20 augustus 2021

Onderwerp

Vragen over resultaat renovatie Stadhouderslaan

Vragensteller

Lucien Westbroek, Partij 18PLUS

Vragen

Een aantal bewoners van de Stadhouderslaan hebben Partij 18PLUS benaderd over de 

erbarmelijke woonsituatie waarin zij verkeren sinds de renovatie van de sociale huurwoningen 

aldaar.

Tijdens ons bezoek aan een aantal woningen hebben we met eigen ogen kunnen aanschouwen in 

wat voor slechte staat de woningen zijn achtergelaten. Bijgevoegde foto’s spreken voor zich. 

Volgens de bewoners worden de klachten niet opgepakt door de aannemer of Wooncompas. 

Partij 18PLUS heeft naar aanleiding van bovenstaande een aantal vragen:

1. Is het college bekend met de klachten van de bewoners van de Stadhouderslaan over de 

slechte staat van de woningen na renovatie?

2. Is het college het met Partij 18PLUS eens dat een gerenoveerde woning minstens in gelijke 

staat maar liever in betere staat opgeleverd dient te worden?

3. Welke rol heeft de gemeente als toezichthouder en partner in de prestatieafspraken tussen 

Wooncompas, Progressie en de gemeente om de belangen van de inwoners in deze te 

behartigen?

4. Bewoners die al in de woning woonden voor de renovatie hebben € 500,- gekregen voor de 

overlast. Echter worden de bewoners door de renovatie geconfronteerd met eigen 

renovatie- en vernieuwingskosten die het tienvoudige kosten. Zo zijn o.a. de 

moederhaarden verwijderd waardoor een groot gat in de vloerbedekking is achtergelaten. 

Vervanging loopt aardig in de papieren. Ook de kozijnen zijn vervangen en vergroot 

waardoor nieuwe raambekleding aangeschaft dient te worden. Zijn er afspraken tussen de 

gemeente Ridderkerk en Wooncompas over de minimale compensatie die bewoners van 

een renovatiewoning dienen te ontvangen?

5. Bewoners van andere sociale huurwoningen in Ridderkerk die moeten verhuizen vanwege 

sloop of gerenoveerd en bijvoorbeeld naar de gerenoveerde sociale huurwoningen aan de 



Stadhouderslaan verhuizen krijgen ruim € 6.000,- verhuisvergoeding. Kunt u het verschil 

verklaren met de bewoners uit vraag 5 en in welke regelgeving is dit geborgd?

6. De openbare ruimte aan de Stadhouderslaan is er flink op achteruit gegaan tijdens de 

werkzaamheden. Welke plichten hebben Wooncompas en/of de aannemer om de 

openbare ruimte in oude staat te herstellen en hoe gaat het college hierop toezien?

7. Is het college bereid om met Wooncompas het gesprek aan te gaan over toekomstige 

renovatieprojecten en indien deze niet tot een verbetering leiden wellicht sloop/nieuwbouw 

als optie aan kunnen dragen?

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

schriftelijke beantwoording van deze vraag.

Bijlage:
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