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Betreft Beantwoorden artikel 40-vragen inzake wurgende taakstelling huisvesting 

statushouders

Geachte heer Van Leeuwen,

Bij brief van 8 oktober 2022, bij ons ingekomen op 11 oktober 2022, heeft u op 
grond van artikel 40 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad namens 
de fractie PVV vragen gesteld over wurgende taakstelling huisvesting 
statushouders.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Vraag 1) Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn van de geschetste 
woningbouwproblematiek voor de realisatie van sociale huurwoningen,
betaalbare huur- en koopwoningen, alsmede flexwoningen in de 
gemeente Dordrecht? Graag een gemotiveerd antwoord.

Antwoord De taakstelling voor de huisvesting van statushouders heeft geen 
invloed op het aantal woningen dat gerealiseerd wordt. Andere 
landelijke ontwikkelingen, zoals stijgende grondstofprijzen en een 
tekort aan bouwpersoneel, kunnen wel gevolgen hebben voor 
Dordrecht. 

Vraag 2) Deelt u de mening, kijkende naar de steeds groter wordende 
taakstelling en de geschetste woningbouwproblematiek, dat de 
gemeente Dordrecht duidelijk richting de provincie (toezichthouder) en
het Rijk moet aangeven dat het niet in staat is deze taakstelling uit te 
voeren zonder Dordtenaren die al jaren op zoek zijn naar een sociale 
huurwoning ernstig te discrimineren met alle sociaal-economische 
gevolgen van dien? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd 
antwoord.

Antwoord Dat zijn we niet met u eens, hiervan is geen sprake.

Overigens blijkt uit de Beschikbaarheidsmonitor van 2021 dat 
ongeveer 7,5% van het aantal vrijgekomen sociale huurwoningen aan 
een statushouder werd verhuurd. Met de hogere taakstelling zal dit 
percentage in 2022 en 2023 waarschijnlijk oplopen.
In het nieuwsartikel van RTL Nieuws is te zien dat Dordrecht op 
schema is. Per 1 juli liep Dordrecht volgens de cijfers van COA 
13 plaatsingen voor op de halfjaarlijkse taakstelling. Volgens de cijfers 
van 1 oktober moest Dordrecht op dat moment voor het einde van het 
jaar nog 30 statushouders huisvesten.
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Vraag 3) Deelt u de mening, in het verlengde van vraag 2, dat het Rijk zo snel 
mogelijk werk moet maken van het fors indammen van de 
aanhoudende asielzoekersstroom? Zo ja, bent u bereid (al dan niet 
met andere Drechtsteden) dat signaal richting het kabinet te 
communiceren & zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd 
antwoord.

Antwoord Ons college spant zich in om haar taken goed te vervullen. We wensen
dat het Rijk dat ook doet voor haar taken. Daarbij is ze in gebreke 
gebleven. Overigens zijn wij van mening dat mensen die huis en haard 
verlaten voor oorlog en geweld zo goed mogelijk opgevangen dienen 
te worden. Daarbij hebben wij uiteraard oog voor de draagkracht van 
onze stad. 

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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