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Fractie PVV Dordrecht  
Het politiek centrum  
P/a Voorstraat 367  
3311 CT Dordrecht 
 
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Dordrecht  
Postbus 8 
3300 AA Dordrecht 
 
Betreft: artikel 40 vragen over wurgende taakstelling huisvesting statushouders 
 
Dordrecht, 8 oktober 2022 
 
Geacht College, 
 
Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat de gemeente Dordrecht een achterstand heeft 
inzake het huisvesten van statushouders. (*) 
Op 1 september moest de gemeente nog 46 statushouders plaatsen voor het eind van dit 
jaar. Daarbij komt dat de nieuwe taakstelling naar verwachting 143 statushouders is, 
waardoor voor 1 juli 2023 maar liefst 189 statushouders gehuisvest moeten worden. 
 
In een commissievergadering eerder dit jaar hebben directeuren van 
woningbouwverenigingen aangegeven dat het College deze bestuursperiode 450 sociale 
huurwoningen wil realiseren (bouw minus sloop) en het is niet ondenkbaar dat dit al een 
moeilijk te realiseren opgave wordt. Zo valt in een artikel van Trouw te lezen dat door allerlei 
financieel-economische factoren de gestelde doelen van het Rijk inzake nieuwbouw 
waarschijnlijk onhaalbaar zijn. (**) 
 
Daarbij komt dat de realisatie van flexwoningen om statushouders te huisvesten ook een 
lastige opgave is. (***) 
 
De PVV maakt zich dan ook ernstige zorgen over de sociaal-economische gevolgen van de 
genoemde taakstelling voor Dordtenaren die al jaren op een sociale huurwoningen moeten 
wachten.  
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Daarom wil ondergetekende graag de volgende vragen aan het College stellen: 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
D.T.J. van Leeuwen, fractievoorzitter  
PVV Dordrecht 
 
 
 
BRONNEN 

 
(*) https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5336717/asielzoekers-statushouders-
woningen-achterstand-woningen-huisvesting  
 
(**) https://www.trouw.nl/economie/heel-veel-extra-sociale-huurwoningen-dat-gaat-niet-
gebeuren~b3c2019e/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
 
(***) https://www.telegraaf.nl/nieuws/1091836108/37-500-flexwoningen-niet-zomaar-te-
realiseren-flink-wat-beren-op-de-weg  


