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Dordrecht versneld bouwprogramma sociale
woningen

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 9 november 2021, behandelend het
agendapunt Vaststellen Begroting 2022

Constaterende dat:

Ook in Dordrecht, de woningnood hoog is en het steeds moeilijker wordt om een passende woning,
zowel in de (sociale) huursector maar ook in de koopsector, te vinden.

• Het aantal corporatiewoningen tussen 2015 en 2020 met 667 is afgenomen;
• Op dit moment het aantal sociale huurwoningen zich beneden het niveau van 01/01/2016

begeeft en pas weer op dit niveau komt op 1/1/2031;
• Op dit moment een gezin of een persoonshuishouden met een modaal jaarinkomen, lettend op

de prijsontwikkelingen in de woningmarkt nauwelijks in aanmerking komt om een woning te
kopen;

• Er wachtlijsten zijn voor sociale huurwoningen en deze wachtlijsten alleen maar langer dreigen
worden.

Overwegende dat:

• Ook de woningcorporaties de alarmbel doen rinkelen over de toename van de vraag naar
huurwoningen, de groei van de wachtlijsten en inkomensgroepen die tussen wal en schip
dreigen te raken doordat zij net te veel verdienen voor een sociale huurwoning en net te weinig
voor een geliberaliseerde huurwoning;

• Woningbouwverenigingen Trivire en Woonbron tot 2030 een planvoorraad hebben voor 770
woningen;

• Woningbouwverenigingen Trivire en Woonbron niet genoeg grondposities in bezit hebben om
2.000 woningen te realiseren tot 2031 en verder;

• Het college een groei ambitie heeft uitgesproken voor de stad, maar op dit moment niet in staat
is haar huidige inwoners van woonruimte te voorzien.

Van mening zijnde dat:

• Een basisbehoefte, "een dak boven je hoofd", niet meer van zelfsprekend lijkt te zijn voor een
grote groep Dordtenaren;



• Onorthodoxe maatregelen nodig zijn om Dordtenaren van woonruimte te kunnen voorzien;
• Woningzoekenden met name in de categorie jongeren, starters en senioren gedupeerd raken

van de huidige situatie in de woningmarkt wat gezien de snelheid waarmee woningen op dit
moment gebouwd worden de komende jaren niet lijkt te veranderen;

• Corporaties hun verantwoordelijk willen nemen om aan de vraag te voldoen, maar wel moeten
voldoen aan wet- en regelgeving en hun financiele (on)mogelijkheden in acht moeten nemen;

• Dordrecht, met de verkoop van de Eneco aandelen, financieel veel ruimte heeft en de Raad deze
ook al heeft gelabeld om in kwaliteit van de stad en welzijn van alle Dordtenaren te investeren;

• De agenda 2030 is opgezet vanuit de visie dat met de investeringen uit deze middelen huidige en
toekomstige inwoners van Dordrecht zullen profiteren.

Verzoekt het college / spreekt uit dat:

• Een plan van aanpak op te stellen met de partners (o.a. corporaties en potentiele ontwikkelaars)
om versnelling aan te brengen aan het sociaal woningprogramma;

• Te inventariseren hoe de bouw van sociale huurwoningen naar voren gehaald kan worden, zodat
het niveau van de sociale woningen van 01/01/2016 sneller bereikt en uitgebreid kan worden;

• In dit plan een deel van de financiele reserveringen die zijn vrijgemaakt voor de agenda 2030
naar voren te halen voor onder andere:
- grondposities te verwerven ten behoeve van sociale woningbouwprogramma;
- tijdelijke leningen te verstrekken aan corporaties (in lijn met voorbeeld
leningsovereenkomst met Leerpark BV).

- In dit plan zowel programmatische als financiele effecten voor de gemeente uiteen te zetten;
• 1 februari 2022 op bovenstaande punten een voorstel voor te leggen aan de Gemeenteraad.
• 1 januari 2022 de raad te informeren over de voortgang van de bovenstaande punten.

En gaat over tot de orde van de dag.
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