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De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 20 december 2022, behandelend het
agendapunt Maatwerk huisvesting,

Besluit het volgende te wijzigen:

het college opdracht te geven nieuwe oplossingen te vinden voor Dordtse gezinnen met kinderen die
dakloos zijn of dreigen te worden en niet op reguliere wijze aan een woning kunnen komen; hiervoor bij
voorkeur een PPS-constructie uit te werken uit te werken (Publiek Private Samenwerking met een
private partij en/of zorginstelling) waarbij een aantal passende koopwoningen met een maximale prijs
van € 275.000,- kunnen worden aangekocht op de woningmarkt; het college mandaat te geven een
!ening of garantstelling te verstrekken en/of woningen aan te kopen tot een totaalbedrag van € 3
miljoen; toestemming te verlenen om, zo nodig, af te wijken van de regeling opkoopbescherming
vanwege het maatschappelijk belang.

Te wijzigen naar:

het college opdracht te geven nieuwe oplossingen te vinden voor Dordtse gezinnen met kinderen die
dakloos zijn of dreigen te worden en niet op reguliere wijze aan een woning kunnen konnen; waarbij een
aantal passende koopwoningen met een maximale prijs van € 275.000,- kunnen worden aangekocht op
de woningmarkt; Het college zal een plan van aanpak uitwerken voor de aankoop en het beschikbaar
stellen van de woningen, waarin ook de mogelijkheden voor een PPS-constructie worden
meegenomen en indien nodig rekening wordt gehouden met een afwijking van de regeling
opkoopbescherming, en zal de raad een nieuw voorstel voorleggen met het plan van aanpak als

onderbouwing;

Toelichting:

- De raad heeft het plan van aanpak nodig om een weloverwogen besluit te nemen over het
besteden van het totaalbedrag van 3 miljoen.

- Uit het raadsvoorstel blijkt dat er kanttekeningen en risico's zijn, in het plan van aanpak zien
we graag antwoorden op de openstaande vragen in die paragraaf uit het raadsvoorstel.
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