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Aan
Mevrouw C.N. Simon-Van Waardhuizen
Van de fractie Beter Voor Dordt
p/a raadsgriffie@dordrecht.nl

Datum 13 september 2022
Ons kenmerk 2022-0148707
Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake Flexwoningen

Geachte mevrouw Simon-Van Waardhuizen,

Bij brief van 8 augustus 2022, bij ons ingekomen op 15 augustus 2022, heeft u op
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad vragen 
gesteld inzake Flexwoningen.
Wij beantwoorden uw vraag als volgt.

Vraag 1. Welke aantallen flexwoningen is het college voornemens te gaan 
realisaren (gaarne een opgave voor de kalenderjaren 2023, 2024 en 
2025)?

Antwoord Momenteel realiseert Daiwa House Modular Europe (voorheen Jan Snel) 
333 flexwoningen in het Leerpark. Dit betreffen 285 1-kamerstudio's en
48 2-kamer studio's. De oplevering vindt in het vierde kwartaal van 
2022 plaats. Op deze manier draagt gemeente Dordrecht op korte 
termijn al bij aan de flexwoonopgave die er landelijk is. 
We zijn ons bewust van de woningbehoefte en vraag van verschillende 
doelgroepen. Daarom zetten wij komende periode ook in op bouw van 
4.000 woningen in alle segmenten, waaronder flexwoningen. 
De gemeente is blijvend op zoek naar kansen voor flexwoonprojecten, 
zowel naar nieuwe locaties als naar te transformeren bestaand 
vastgoed. De komst van de 333 woningen op het Leerpark kan hiervoor
als vliegwiel dienen.

Vraag 2. Waar (locaties en aantallen) bent u voornemens deze flexwoningen te 
gaan realiseren?

Antwoord De 333 flexwoningen realiseren we op Leerpark 2F. Dit is het plot 
tegenover Romboutslaan 105. 

Vraag 3. Welke van deze flexwoningen worden onder de Crisis- & Herstelwet 
gerealiseerd?

Antwoord Dit project komt tot stand onder de Crisis- & Herstelwet. Dat betreft dus
al deze 333 flexwoningen die hier onder deze wet voor maximaal 15 
jaar staan.
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Vraag 4. Welke huurprijzen (gaarne aantallen onder kwaliteitskortingsgrens, 
aftoppingsgrenzen en/of liberalisatiegrens) kunnen wij verwachten voor
deze flexwoningen?

Antwoord Trivire verhuurt 40 1-kamerwoningen. Deze worden aangeboden onder 
de kwaliteitskortingsgrens. Trivire verhuurt ook 48 2-kamerwoningen. 
Deze worden aangeboden met een huurprijs onder de 1e 
aftoppingsgrens. De Huischmeesters verhuurt de overige 245 
woningen. Deze woningen vallen tevens onder de 1e aftoppingsgrens.  

Vraag 5. Hoe en aan welke doelgroepen worden deze flexwoningen 
toegewezen?

Antwoord Hiervoor verwijzen we u naar de raadsinformatiebrief van 2 juni 2021 
over ontwikkelingen wooncomplex kavel 2F Leerpark en naar bijlage 1 
van die raadsinformatiebrief. 

Vraag 6. Worden deze flexwoningen in de (nabije) toekomst ook toegewezen 
aan statushouders (al dan niet in afwachting van gezinshereniging)?

Antwoord Vooralsnog richt dit project zich op 1-persoonshuishoudens betreffende 
jongeren, starters en studenten met binding aan de Drechtsteden. In de
toekomst houden we rekening met de mogelijkheid ook statushouders 
in flexwoningen te plaatsen om te voorkomen dat de druk op reguliere 
huisvesting nog groter wordt. Overigens zijn de woningen op het 
Leerpark niet geschikt voor gezinnen. 

Vraag 7. Hoe gaan de verschillende doelgroepen zich (getalsmatig) tot elkaar 
verhouden binnen de flexwoning-complexen?

Antwoord In dit specifieke project gaat het vooral om spoedzoekers; jongeren, 
studenten en starters (90%). Daarnaast wordt 10 procent verhuurd aan
kwetsbare jongeren met een hulpvraag. 

Vraag 8. Wat betekent dit na de huurperiode van 2 jaar voor de bewoners van 
een flexwoning indien zij op dat moment nog geen directe aansluiting 
hebben op de reguliere sociale huurwoningmarkt?

Antwoord De verhuur gaat middels jongerencontracten. Jongeren vanaf 18 jaar 
tot en met 27 jaar krijgen jongerencontracten van 5 jaar. De 
verwachting is dat deze periode rust en tijd geeft voor de bewoners om
vervolgens te kunnen doorstromen. 
Voor jongeren vanaf 28 jaar is er (helaas) geen andere wettelijke 
mogelijkheid tot een ander contract dan een huurperiode van 2 jaar. De
Huischmeesters monitort en ondersteunt de bewoners bij 
doorstroming.  

Vraag 9. Hoe acteert u indien het betreffende huishouden sprake is van 1 of 
meerdere kleine kinderen? (NB ook indien gekozen wordt flexwoningen 
toe te wijzen aan personen/huishoudens zonder kinderen is de komst 
van kinderen gedurende de huurperiode van 2 jaar geen 
onmogelijkheid).

Antwoord Bij dit project is de doelgroep spoedzoekers; jongeren, studenten en 
starters. De flexwoningen zijn gericht op 1-persoonshuishoudens. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en Wethouders

C.H.W.M. Post A.W. Kolff
secretaris burgemeester
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