
De COMMISSIE FYSIEKE LEEFOMGEVING DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 18 januari 2022   inzake 
'Een huis voor iedereen? Deel 1 Woononderzoek RKC: beschikbaarheid;

b e s l u i t :

De commissie is blij met het rapport en dankt de Rekenkamercommissie voor de duidelijke 
analyses en aanbevelingen. De conclusie wordt gedeeld dat de gemeente met name in realisatie 
van woningen in de huursector en goedkope koopsector flink achterop is geraakt. De hoop wordt 
uitgesproken dat het nieuwe college de achterstanden gaat inlopen. Diverse fracties (o.a. CDA, 
GroenLinks, SP) zijn van mening dat de nieuwe raad en het nieuwe college het beleid moeten 
bijstellen. De VVD is van mening dat het beleid niet hoeft te worden bijgesteld, maar dat het 
college op bepaalde segmenten een been bij moet trekken in de uitvoering van het huidige beleid. 
GroenLinks kondigt een amendement op beslispunt 3 uit het ontwerp raadsbesluit aan: in het plan 
van aanpak, waartoe het college de opdracht wordt gegeven, moet worden toegevoegd dat er 
meer goedkope huur- en koopwoningen moeten worden gebouwd. 
Er wordt nog gevraagd welke verwachtingen we aan de stad geven ten aanzien van senioren en 
hoe het college met andere gemeenten optrekt in de problematiek van de woningmarkt.

Wethouder Stam antwoordt dat het college zich aan begin van de raadsperiode het tekort aan 
sociale huur- en koopwoningen heeft gerealiseerd. Het college is druk bezig met het wegwerken 
van de achterstanden. Het is altijd goed om beleid te evalueren en te kijken of je nog de juiste 
koers vaart. Het college staat nog wel achter de woonvisie. Bij senioren zijn de geluiden continu 
verschillend. Daarom gaat het college nog eens specifiek kijken naar de wensen van senioren. Het 
probleem op de woningmarkt is een landelijk probleem waarbij het college wel ook naar andere 
gemeenten kijkt hoe zij dit aanpakken.

De commissie besluit het raadsvoorstel als bespreekstuk naar de raad te sturen waarbij alleen nog 
wordt gesproken over het amendement van GroenLinks. 

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 8 februari 2022.
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