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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, art. 41) inzake herbestemming Huishoudschool

Geachte mevrouw Van Nes-de Man en heer Rijsdijk

Op 19 juli 2022 heeft u schriftelijke vragen gesteld inzake de herbestemming van de voormalige
Huishoudschool. Uw brief begint met de onderstaande inleiding

Op 24 februari 2022 heeft de raad ingestemd met het voorstel herbestemming Huishoudschool. Het
voorstel luidde toen:

Te kiezen voor het herbestemmingsscenario waarbij maatschappelijke partners worden
gehuisvest in de voormalige Huishoudschool met een wijkcentrum en een multifunctionele zaal.
Het college opdracht te geven om het herbestemmingsscenario Maatschappelijk partners, een
wijkcentrum en een multifunctionele zaal nader uit te werken.
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Dit is aangevuld door het amendement:
2. Te kiezen voor een herbestemmingsscenario van het perceel van de voormalige Huishoudschool

waarbij Maatschappelijk partners worden gehuisvest in (een deel) van de voormalige
Huishoudschool met een wijkcentrum in combinatie met woningen.

3. Het college opdracht te geven om het herbestemmingsscenario van het perceel van de
voormalige Huishoudschool waarbij Maatschappelijk partners worden gehuisvest in de
voormalige Huishoudschool met een wijkcentrum in combinatie met woningen verder uit te
werken.

De raad heeft voor dit onderzoek een budget beschikbaar gesteld van € 100.000. Uit het
herbestemm ingsonderzoek blijkt dat veel maatschappelijke partners zich hier zouden willen vestigen.

Hieronder treft u onze antwoorden aan op de door u gestelde vragen

Vraag 1
Heeft dit onderzoek al plaatsgevonden?

Antwoord :
Nee,



Vraag 2
Indien ja bij vraag 1, wanneer heeft de raad daar dan kennis van kunnen nemen?

Antwoord

Zie het antwoord op vraag 1

Vraag 3
Indien nee bij vraag 2, hoe kan het dan dat het college gesprekken voert met de huidige huurders om de
Huishoudschool voor het einde van het jaar te verlaten? Op basis van welk besluit wordt dit gedaan? is
dat het coalitieakkoord?

Antwoord
Er is geen sprake van huurders. Er zijn ook geen huurovereenkomsten met partijen die gevestigd zijn in
de voormalige Huishoudschool. De gemeente heeft indertijd een overeenkomst gesloten met een
beheerder (Villex) die de voormalige Huishoudschool ging exploiteren middels antikraak
vastgoedbescherming. Deze partij sloot gebruikersovereenkomsten af met partijen die gebruik wilden
maken van een lokaal in de voormalige Huishoudschool. In deze gebruikersovereenkomsten staat dat
deze eenzijdig, met inachtneming van een maand, ontbonden kunnen worden. Villex heeft de gemeente
enkele maanden geleden laten weten te willen stoppen met de exploitatie van de Huishoudschool
vanwege de hoge prijzen voor energie en de slechte thermische schil van het gebouw. Deze kosten dient
Villex volgens de overeenkomst te dragen en deze wegen niet op tegen de geringe vergoeding welke
gebruikers betalen

Vraag 4
De gemeente heeft met een aantal inwoners, huurders en overige betrokkenen intensief contact gehad
over een herbestemming van de Huishoudschool en de rol die zij daarbij konden spelen. Die plannen
lijken inmiddels ingrijpend gewijzigd. Zijn deze 'partijen’ daarover vooraf persoonlijk door het college
geïnformeerd? Zo ja, wanneer en was dit voor of na het verschijnen van het coalitieakkoord? Zo nee,
waarom niet?

Antwoord:
Na het verschijnen van het coalitieakkoord zijn er gesprekken gevoerd met verschillende gebruikers en
belangstellenden over wat er in de toekomst met de voormalige Huishoudschool gaat gebeuren

Vraag 5
Tijdens het opstellen van deze vragen hebben de huurders een brief van Villex ontvangen, waarin hun
wordt medegedeeld dat zij de Huishoudschool aI per 31 augustus moeten verlaten vanwege de gestegen
energiekosten. Hebben de gemeente en Villex van tevoren contact gehad over dit 'besluit’ van Villex?
Was de gemeente van de brief van Villex op de hoogte? Graag uw antwoord toelichten

Antwoord:

De gemeente is op de hoogte gebracht van het besluit door Villex

Vraag 6
Het is in de huidige, oververhitte markt zeer moeilijk om een goede en betaalbare ruimte te vinden. En al
helemaal in een beperkt aantal weken. Is het college bereid om de huidige huurders van de
Huishoudschool te helpen met het vinden van een alternatieve locatie waar zij op vergelijkbare wijze hun
activiteiten kunnen voortzetten? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord :

De afgelopen maanden hebben er verschillende gesprekken plaats gevonden met verschillende
gebruikers van de voormalige Huishoudschool. Waar mogelijk zoeken we naar huisvesting in bestaand
maatschappelijk vastgoed of denken we mee over mogelijke locaties in commercieel vastgoed. Dit heeft
inmiddels geleid tot geslaagde zoekacties voor meerdere gebruikers. Helaas zijn er ook gebruikers die
zulke specifieke wensen en eisen hebben dat binnen Ridderkerk geen huisvesting gevonden kan worden
of gebruikers die stoppen met de voortzetting van de onderneming vanwege hogere huisvestingslasten
op een andere locatie,

Tijdens de raadsvergadering van 24 februari jl. is door het college gezegd dat er aandacht is voor
eventuele herhuisvesting van de huurders en dat de eerste gedachten daarbij uitgaan naar het huidige
gebouw van het Gemini College (blz. 29 van het verslag van de betreffende raadsvergadering).

Vraag 7
Wat zijn de mogelijkheden om de huurders nog iets langer in de Huishoudschool te laten zitten als het
niet op tijd lukt om een andere geschikte locatie te vinden?

Antwoord :

Op dit moment is bekend dat drie maatschappelijk partners uitstel hebben gevraagd, Zij kunnen onder
voorwaarden blijven tot uiterlijk 1 oktober.

Vraag 8
Wat gebeurt er na 31 augustus met het pand en wanneer worden de bouwactiviteiten naar verwachting
gestart?

Antwoord :

In september wordt het pand afgeschermd met bouwhekken en voorzien van camera bewaking. Aan de
hand van de uitkomsten van het college programma wordt het vervolgtraject bepaald.

Vraag 9
Wat gaat u in de tussentijd doen om te voorkomen dat het pand ongewenst bezoek krijgt totdat er
daadwerkelijk met de bouwactiviteiten wordt begonnen? Welke kosten zijn daarmee gemoeid?

Antwoord :

De onder vraag 8 genoemde maatregelen bedragen € 1.800 per maand voor camera beveiliging en
éénmalige investeringskosten van € 10.000 voor het hekwerk

Vraag 10
De Huishoudschool krijgt een nieuwe beheerder. Op welke wijze wordt daarbij het in stand houden van
de monumentale Vleugelnootboom geborgd?

Antwoord :
De monumentale vleugelnootboom wordt onderhouden door de gemeente.




