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Voorgesteld besluit
1. kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamercommissie 'Een huis voor iedereen? 

Deel 1: beschikbaarheid van woningen';

2. de conclusies van dit onderzoek te onderschrijven;

3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen uit te voeren door 
met een plan van aanpak te komen over de implementatie van de aanbevelingen;

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Doelstelling

De Rekenkamercommissie Dordrecht wil met dit onderzoek inzicht geven in: 

• Ten eerste geeft het onderzoek inzicht in hoe het is gesteld met de beschikbaarheid van 
woningen in de gemeente Dordrecht. Zijn de signalen van een oververhitte woningmarkt 
(zowel landelijk als in de gemeente Dordrecht) die in media en politieke discussies naar 
voren komen te staven met feitelijke cijfers? 

• Ten tweede kijken we in hoeverre het woonbeleid van de gemeente effect heeft gehad voor 
de mate van beschikbaarheid van woningen (doelmatigheid en doeltreffendheid van het 
beleid). 

• Ten derde zal worden gekeken hoe de samenwerking tussen gemeente en andere 
betrokken partners is geweest op het vlak van het vergroten van de beschikbaarheid.
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De raad 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 :

2. kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamercommissie 'Een huis voor iedereen? 
Deel 1: beschikbaarheid van woningen';

2. de conclusies van dit onderzoek te onderschrijven;

3. het college van burgemeester en wethouders op te dragen de aanbevelingen uit te voeren door 
met een plan van aanpak te komen over de implementatie van de aanbevelingen;

Aldus besloten in de vergadering van
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Bijlagen
1. Een huis voor iedereen - Deel 1- Beschikbaarheid woningen.pdf


