
OPLEGGER

Ingekomen stukken: Wonen voor doelgroepen: 
RIB Wonen en zorg voor senioren (aangenomen 
op 22 februari 2022)
RIB Resultaten tussenevaluatie 
Uitvoeringsprogramma van opvang naar wonen 
2020-2025 en 
RKC onderzoek (Z)onderdak Onderzoek naar 
beleid van dak- en thuisloze jongeren

Raadsadviseur: Denise van Poppel

Behandeladvies: 
(stap 1 in behandelroute)

X Beeldvormend 
 Oordeelsvormend 
 Besluitvormend 
 Ter kennisname naar de raad 
Nadere specificatie bij 'beeldvormend:' 
(zie volgende pagina voor de toolbox beeldvorming)

X Technische briefing
 Hoorzitting
 Informatiemarkt 
 Gesprek
 Rondetafelgesprek
 Werkbezoek
 Kennisbijeenkomst
 Anders: ………………………………………………...

Evt. volgende stappen 
behandelroute:

N.v.t. 

Toelichting behandeladvies en 
behandelroute:

Deze technische briefing is overgedragen door de
oude Commissie Sociale Leefomgeving 2018-
2022. Na oplevering van Raadsinformatiebrief 
over Tussenstand uitvoering visie Van opvang 
naar wonen 2020-2025 (d.d. 1 feb 2022) en 
i.r.t. Een huis voor iedereen Deel 1 
Woononderzoek RKC Beschikbaarheid heeft de 
commissie geconstateerd dat bepaalde 
doelgroepen in de knel komen op de 
woningmarkt mede door toepassing van de 
urgentieregeling. De werking hiervan in de 
Dordtse praktijk wordt ter commissievergadering 
toegelicht. 

Moment van agenderen 
en benodigde tijd:
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https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2022/22-februari/14:00/Een-huis-voor-iedereen-Deel-1-Woononderzoek-RKC-beschikbaarheid-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2022/22-februari/14:00/Een-huis-voor-iedereen-Deel-1-Woononderzoek-RKC-beschikbaarheid-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2022/1-februari/14:00/Raadsinformatiebrief-over-Tussenstand-uitvoering-visie-Van-opvang-naar-wonen-2020-2025-Raadsinformatiebrief
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2022/1-februari/14:00/Raadsinformatiebrief-over-Tussenstand-uitvoering-visie-Van-opvang-naar-wonen-2020-2025-Raadsinformatiebrief
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2022/1-februari/14:00/Raadsinformatiebrief-over-Tussenstand-uitvoering-visie-Van-opvang-naar-wonen-2020-2025-Raadsinformatiebrief
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fraad.dordrecht.nl%2FDocumenten%2FZ-onderdak-onderzoek-naar-beleid-van-dak-en-thuisloze-jongeren.pdf&data=05%7C01%7Cdgh.van.poppel@dordrecht.nl%7C6178c68b7428432d3da108daa064689a%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C637998650352447165%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5rdMOpdbrJtnVoQ%2Fe6UpkK8UNT7UIAWFj2H5pIb6FM8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fraad.dordrecht.nl%2FDocumenten%2FZ-onderdak-onderzoek-naar-beleid-van-dak-en-thuisloze-jongeren.pdf&data=05%7C01%7Cdgh.van.poppel@dordrecht.nl%7C6178c68b7428432d3da108daa064689a%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C637998650352447165%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=5rdMOpdbrJtnVoQ%2Fe6UpkK8UNT7UIAWFj2H5pIb6FM8%3D&reserved=0
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Dordtse-Dinsdag-Beeld-en-oordeelsvormende-commissies/2022/1-november/16:00/Raadsinformatiebrief-over-Resultaten-tussen-evaluatie-Uitvoeringsprogramma-Visie-opvang-naar-Wonen-2020-2025-Raadsinformatiebrief
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Dordtse-Dinsdag-Beeld-en-oordeelsvormende-commissies/2022/1-november/16:00/Raadsinformatiebrief-over-Resultaten-tussen-evaluatie-Uitvoeringsprogramma-Visie-opvang-naar-Wonen-2020-2025-Raadsinformatiebrief
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Dordtse-Dinsdag-Beeld-en-oordeelsvormende-commissies/2022/1-november/16:00/Raadsinformatiebrief-over-Resultaten-tussen-evaluatie-Uitvoeringsprogramma-Visie-opvang-naar-Wonen-2020-2025-Raadsinformatiebrief
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fraad.dordrecht.nl%2FVergaderingen%2FGemeenteraad-Dordrecht-1%2F2022%2F22-februari%2F14%3A00%2FRaadsinformatiebrief-over-Wonen-en-zorg-voor-senioren-Raadsinformatiebrief&data=05%7C01%7Cdgh.van.poppel@dordrecht.nl%7Cccbbda4393ed4405780308da955b4c40%7Cce1619bcaea141c18fa8bbdc8c7d1cef%7C0%7C0%7C637986516603910345%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IbHTcQpWINMCnxI5GaRG8zGKxMKk17%2FFExOjWjVzq%2BM%3D&reserved=0


Ontbrekende context / 
geschiedenis:

In artikel 2 van de Huisvestingsverordening 
gemeente Dordrecht staat bepaald welke 
doelgroepen in aanmerking kunnen komen om 
met voorrang een woonruimte toe te krijgen 
gewezen. 

Inwoners in Dordrecht kunnen via Woonkeus op 
zoek naar huurwoningen. De corporaties bieden 
hun sociale huurwoningen alleen aan op deze 
website. Voor de Drechtsteden staan de 
spelregels voor de verhuur van sociale 
huurwoningen in de Richtlijnen Uitvoering 
Woonruimteverdeling 2019.  

Trivire heeft op 20 september jl in het kader van 
Economische dakloosheid een presentatie 
gegeven over de sociale woningvoorraad per wijk
en het teruglopend aantal huuropzeggingen. De 
conclusie werd getrokken dat uitvoering van de 
contingentenregeling laat zien dat meer en 
andere doelgroepen een beroep doen op 
urgentie. 

Op 28 april 2021 heeft de gemeenteraad de RIB 
Beantwoorden motie loting aangenomen. De 
oude gemeenteraad 2018-2022 had via de motie 
'Loting' het college opgedragen onderzoek te 
doen naar de voor- en nadelen van het 
lotingsmodel.

Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft 
een serie webinars over het Sociaal Domein 
ontwikkeld voor nieuwe raadsleden. Eén daarvan 
gaat dieper in op Beter wonen voor 
aandachtsgroepen. 
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https://www.youtube.com/watch?v=G7Ufo4toh44
https://www.youtube.com/watch?v=G7Ufo4toh44
https://vng.nl/artikelen/terugblik-inspiratieweek-sociaal-domein-2022?utm_medium=email
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2021/28-april/14:00/Raadsinformatiebrief-beantwoorden-motie-Loting-191217-M6-Raadsinformatiebrief
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2021/28-april/14:00/Raadsinformatiebrief-beantwoorden-motie-Loting-191217-M6-Raadsinformatiebrief
https://raad.dordrecht.nl/Documenten/19092022-Presentatie-Trivire-Commissie-Dordrecht-20-september-Economisch-daklozen.pdf
https://www.woonkeus.nl/-/media/DRE_Woonkeus/PDF/Richtlijnen%20Uitvoering%20Woonruimteverdeling%20%20Drechtsteden.pdf?la=nl-NL
https://www.woonkeus.nl/-/media/DRE_Woonkeus/PDF/Richtlijnen%20Uitvoering%20Woonruimteverdeling%20%20Drechtsteden.pdf?la=nl-NL
https://www.woonkeus.nl/Uitleg/Een%20woning%20huren/Sociale%20huurwoning
https://www.woonkeus.nl/Uitleg/Een%20woning%20huren/Sociale%20huurwoning
https://www.woonkeus.nl/
https://www.woonkeus.nl/
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2022/22-februari/14:00/Vaststellen-wijzigingsverordening-Huisvestingsverordening-gemeente-Dordrecht-2019-Raadsvoorstel
https://raad.dordrecht.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad-Dordrecht-1/2022/22-februari/14:00/Vaststellen-wijzigingsverordening-Huisvestingsverordening-gemeente-Dordrecht-2019-Raadsvoorstel


Wat? Waarom en hoe? Met wie?

Technische briefing Extra technische toelichting krijgen op bijv. 
de achtergronden bij of de afgewogen 
varianten in een specifiek raadsvoorstel, RIB
of ander stuk van het college d.m.v. 
bijvoorbeeld een presentatie en door 
verhelderende vragen te stellen.

Betrokken ambtenaren en/of 
portefeuillehouder(s)

Hoorzitting Meer te weten komen over hoe 
belanghebbenden tegen een specifiek  
raadsvoorstel aankijken door in een formele 
setting te luisteren en verhelderende vragen
te stellen. Eventueel op locatie.

Belanghebbende inwoners, 
organisaties en bedrijven bij een 
specifiek raadsvoorstel zoals 
indieners van zienswijzen op een 
bestemmingsplan (voorheen: 
sprekersplein).

Informatiemarkt Meer te weten komen over hoe 
belanghebbenden tegen een specifiek 
onderwerp of voorstel aankijken door in een
informelere setting (zoals een marktsetting)
te luisteren en verhelderende vragen te 
stellen.

Belanghebbende inwoners, 
organisaties en bedrijven bij een 
specifiek onderwerp of voorstel.

Gesprek Met behulp van externen een completer 
beeld over een onderwerp of voorstel 
krijgen door vragen te stellen, informatie en
argumenten uit te wisselen en daarover in 
gesprek te gaan. Eventueel op locatie.

Met een beperkt aantal 
specifieke externe partijen 
(inwoners, organisaties, 
bedrijven).

Rondetafelgesprek Met behulp van externen vanuit meerdere 
invalshoeken een breder en completer beeld
over een onderwerp of voorstel krijgen door 
vragen te stellen, informatie en argumenten
uit te wisselen en daarover in gesprek te 
gaan. Eventueel op locatie.

Met meerdere specifieke externe 
partijen (inwoners, organisaties, 
bedrijven) vanuit verschillende 
invalshoeken.

Werkbezoek Ter plaatse een concreet beeld krijgen bij de
situatie of ideeën opdoen door te kijken, te 
luisteren en vragen te stellen.

Inwoners, organisaties en/of 
bedrijven .

Kennisbijeenkomst De (algemene) kennis over een bepaald 
onderwerp vergroten d.m.v. bijvoorbeeld 
een presentatie en verhelderende vragen te
stellen. Eventueel op locatie.

Externe deskundigen en/of 
betrokken ambtenaren.

Deze toolbox is een levend document dat op basis van opgedane ervaringen 
en nieuwe ideeën wordt aangepast en aangevuld. 
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Toolbox beeldvorming gemeenteraad
Hoe kan de raad in de beeldvormende fase haar informatiepositie versterken?


