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Voorgesteld besluit
1. Kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamercommissie '(Z)onderdak, onderzoek 

naar dakloze jongeren’;

2. de conclusies van dit onderzoek te onderschrijven;

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

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Met dit onderzoek maakt de Rekenkamercommissie Dordrecht inzichtelijk:

• in hoeverre de gemeente adequate maatregelen neemt om dakloosheid bij jongeren te 
voorkomen;

• of de gemeente in opzet en in praktijk een adequate toegang voor dakloze jongeren 
realiseert tot de nacht- en crisisopvang en een tijdige doorstroom naar 
tussenvoorzieningen of uitstroom naar vormen van zelfstandig wonen met eventuele 
begeleiding.

Doel van het onderzoek is een beschrijving en beoordeling van de toegang en doorstroming binnen 
de keten van maatschappelijke opvang voor dak- en thuisloze jongeren en van de gemeentelijke 
inspanningen gericht op het wegnemen van eventuele belemmeringen die zich in de keten 
voordoen.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 20 september 2022  
inzake Onderzoek Rekenkamercommissie. '(Z)onderdak, onderzoek naar beleid dak- en thuisloze 
jongeren';

b e s l u i t :

1. Kennis te nemen van het rapport van de Rekenkamercommissie '(Z)onderdak, onderzoek 
naar dakloze jongeren’;

2. de conclusies van dit onderzoek te onderschrijven;

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

Aldus besloten in de vergadering van


