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Rekenkameronderzoek Wonen deel 2 
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Een duurzaam huis voor iedereen?
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• Inleiding

• Onderzoeksverantwoording

• Bevindingen en conclusies

• Aanbevelingen voor het college

• Aanbevelingen voor de raad

• Reactie & vragen

Inhoud presentatie
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• Rekenkameronderzoek Wonen: drieluik

❖ Beschikbaarheid (afgerond)

❖ Kwaliteit (huidig onderzoek)

❖ Betaalbaarheid (toekomstig onderzoek)

• Focus onderzoek:

→ op verduurzamingsopgave van woningen (energetisch en klimaatadaptief)

→ op beleidsvorming en uitvoering

→ op coalitieperiode 2018 – 2022

Inleiding
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Vier sets van onderzoeksvragen

• Bestaand beleid en afspraken 

• Uitvoering en voortgang 

• Rol van de gemeenteraad

• Richting de toekomst

Onderzoeksverantwoording (1 van 2)
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• Documentstudie

• Interviews

• Vragenlijst onder bewoners

Onderzoeksverantwoording (2 van 2)
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• Gemeentelijke beleidsdoelen en ambities sluiten aan bij 
nationale en regionale lange termijn doelen;

• De vertaling naar lokale (SMART) doelstellingen op de korte en 
middellange termijn laat te wensen over;

• De doelen uit het facetbeleid (opgavelijn duurzame stad) komen 
niet tot nauwelijks terug in het sectorbeleid (clusterlijn stad, 
woonbeleid).

Conclusies: beleid en afspraken
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• Eigenaar-bewoners weten niet altijd de weg te vinden naar 
subsidieregelingen;

• De corporaties geven aan dat de gemeente steviger in mag zetten 
op verduurzaming particuliere voorraad;

• In de prestatieafspraken is de verduurzaming van woningen 
onderbelicht;

• Door het ontbreken van (SMART) lokale doelstellingen op de 
middellange termijn is monitoring en bijsturing niet mogelijk.

Conclusies: uitvoering en voortgang
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• De raad kan haar kaderstellende rol versterken:

− Beleidsmatige kaders

− Financiële kaders

• De raad kan haar controlerende rol versterken:

− smart doelstellingen en monitoring 

− goede informatieverstrekking

Conclusies: rol van de raad
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Politieke akkoord 2022 – 2026 : klimaatneutraal in 2040

• Het versterken van de beleidscyclus;

• Het versterken van de rol van de raad; 

• Meer aandacht voor het verbinden van het verduurzamingsbeleid 
(facetbeleid/ opgavellijn) en het woonbeleid (sectorbeleid/ 
clusterlijn).

Aanbevelingen
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Reactie en vragen
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Achtergrond informatie
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Documentstudie
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Interviews 
Naam Functie Organisatie

De heer J. Leemans Opgavemanager Duurzame Stad Gemeente Dordrecht

Mevrouw K. van Damme Beleidsadviseur Duurzame Stad Gemeente Dordrecht

De heer R. van der Linden en 

de heer M. Stam

Wethouders Coalitieperiode 2018- 2022 Gemeente Dordrecht

Mevrouw S. Kaarsgaren en de 

heer B. Korteweg

Beleidsadviseurs Wonen Gemeente Dordrecht

De heer S. Molenaar Portefeuillemanager Woningcorporatie Trivire

De heer J. Reedijk Programmamanager Energietransitie 

Drechtsteden

Energieregio Drechtsteden

De heer M. Roders en de heer 

J.W. Verheij

Programmamanager Duurzaamheid en 

Teamleider Strategie en Beleid

Woningcorporatie 

Woonbron
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Gemeentelijke doelen
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RIGOresearchwww.RIGO.nl

• Woningmarktonderzoek
• Bevolkingsprognoses
• Haalbaarheidsonderzoek
• Leefbaarheidsonderzoek
• Evaluaties en monitors
• Rekenkameronderzoek
• Prestatieafspraken
• Woonvisies
• Strategisch voorraadbeleid
• Effectverkenningen
• Maatschappelijke kostenbatenanalyses
• Gebiedsgerichte programma’s

RIGO verricht markt- en beleidsonderzoek en ondersteunt bij de 
ontwikkeling van beleid en strategie. We richten ons op de woon-, 
werk- en leefsituatie van mensen.


