
 

 

 

Dordrecht, 14 februari 2022 
 
Vragen ex artikel 40 Reglement van Orde 
 
 
 
Betreft: Een extra stap tegen woningnood: gebruik de leegstaande woningen! 
 
 
Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht. 
 
Geacht College, 
 
Voor veel Dordtenaren is er geen geschikte huur of koopwoning beschikbaar. Tegelijkertijd 
hebben we de indruk dat er in Dordrecht een dat er veel woningen niet bewoond worden. Het  
Het is niet uit te leggen aan Dordtenaren dat er huizen leegstaan terwijl deze ook (al dan niet 
tijdelijk) bewoond zouden kunnen worden. Om leegstand aan te kunnen pakken is het 
allereerst belangrijk dat we als raad goed op de hoogte wat de situatie is op het gebied van 
leegstand.  
 
Naar aanleiding van onze observaties en de klaarliggende landelijke crisis en herstelwet de 
volgende vragen: 
 

1. Wat is de actuele hoeveelheid woningen op de Dordtse woningmarkt waarop geen 
mensen staan ingeschreven? 

2. Hoeveel woningen staan al meer dan een halfjaar leeg? 
3. Ziet het college een toename of een afname in leegstand van woningen in Dordrecht? 
4. Bent u het met het CDA Dordrecht eens dat het zinvol is om afspraken te maken met de 

eigenaren van langdurige leegstaande woningen o.a. de bewoning van deze woningen? 
5. Zo nee, waarom niet? 
6. Welke stappen of maatregelen zou het college buitenom het maken van afspraken met 

huiseigenaren kunnen zetten om leegstand tegen te gaan? 
7. Wat zijn de hoofdoorzaken van langdurige leegstand? 
8. Welke plichten heeft een huiseigenaar in Dordrecht als huizen leegstaan? Is er 

bijvoorbeeld net als in andere steden een verplichting om te melden dat een woning 
leegstaat? 



 

 

9. Wat voor mogelijke middelen, al dan niet tot beschikking van de gemeente op dit 
moment, zouden de aanpak van leegstand kunnen ondersteunen? 

 
De Rijksoverheid heeft in de Crisis- en herstelwet een experiment opgenomen om meer te 
kunnen doen tegen de woningleegstand. Naar aanleiding van deze wet en dit experiment het 
volgende: 
 

1. Wil het college de mogelijkheden uit de crisis en herstelwet gebruiken om leegstand op 
de Dordtse woningmarkt aan te pakken?  

2. Overweegt het college het melden van leegstand verplicht te stellen?  
3. In lijn met bovenstaande vragen zou dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het 

verplichten van woningeigenaren om woningen te laten gebruiken voor bewoning?  
4. Overweegt het college een maximale leegstand termijn afdwingbaar te maken via een 

Last onder Dwangsom?    
5. Overweegt het college om eigenaren van leegstaande woningen te verplichten om lege 

woningen tegen marktconforme huurprijs (in overleg te bepalen met de gemeente) te 
verhuren?  

 
 De CDA fractie ziet met belangstelling uit naar uw beantwoording van deze vragen.  
 
Hartelijke groet, 
 
Team CDA Dordrecht 
 
Jan van Dam Timmers, commissielid 
 
 
 


