
AGENDERINGSVERZOEK REKENKAMERCOMMISSIE DORDRECHT
AAN AGENDACOMMISSIE

Datum verzoek: 24 november 2022

Contactpersoon: Mara Damen

Onderwerp agenderingverzoek:

Verzochte vorm van agendering:

Wat voor soort sessie/bijeenkomst? 

Beeldvormende sessie/ Kick off RKC

Het betreft een presentatie van de 
onderzoeksopzet door het onderzoeksbureau 
RIGO  i.o.v. de Rekenkamercommissie inzake 
een onderzoek naar de betaalbaarheid van 
wonen. Dit betreft deel III van het 
drieluikonderzoek naar Wonen. 

Benodigde tijd (naar verwachting): 45 minuten

Gewenst moment van agendering:

Is het wenselijk of noodzakelijk dat het op of 
voor een bepaald moment op de agenda komt?
Zo ja, wanneer en waarom?

Voorkeur datum:  17 januari 2023 a.s. 

Voorkeur tijdstip: 19-20 uur.

Aanleiding agenderingsverzoek: In het Werkprogramma Rekenkamercommissie 
202  1   werd aangekondigd dat er een integraal 
meerjarenonderzoek naar wonen uitgevoerd 
zou gaan worden. In deel I onderzochten we de 
beschikbaarheid van wonen, deel II betrof de 
kwaliteit/ duurzaamheid van wonen. Dit 
onderzoek, deel III en tevens het laatste deel, 
onderzoekt de betaalbaarheid van wonen in 
Dordrecht.

Doel onderzoek
De Rekenkamercommissie Dordrecht wil met 
dit onderzoek inzichtelijk maken hoe het 
gesteld is met de betaalbaarheid van het wonen
in de gemeente. 
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Vragen die we met het onderzoek willen 
beantwoorden zijn: 

- Hoe heeft de betaalbaarheid van het 
wonen zich tussen 2018 en 2022 
ontwikkeld in Dordrecht;

- in hoeverre zijn de gemeentelijke 
doelen op het gebied van betaalbaar 
wonen in deze periode gerealiseerd; 

- op welke wijze kan het gemeentelijk 
instrumentarium beter worden benut;

- en welke mogelijkheden voor 
(bij)sturing heeft de gemeenteraad op 
dit thema?

Doel van agendering (beoogd resultaat): De Rekenkamercommissie wil de raad tijdens 
deze beeldvormende sessie/ Kick off, 
meenemen in de vraagstelling en 
onderzoeksopzet. Aansluitend op de toelichting
kunnen vragen gesteld worden en/of 
suggesties gedaan worden.

Overige informatie en evt. bijlagen Er volgt een ppt. Deze wordt vertoond tijdens 
de Kick off. 
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