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Geacht college, 
 
Op 25 mei heeft de commissie Sociale Leefomgeving de raadsinformatiebrief 
over Tussenstand uitvoering visie Van opvang naar wonen 2020-2025 per email 
van de commissiegriffier ontvangen met de vraag of politieke bespreking op de 
eerstvolgende commissievergadering 2 juni aanstaande gewenst zou zijn. In 
reactie hebben diverse fracties vragen geformuleerd. Onderling is afgesproken 
deze vragen gebundeld aan u te stellen.  
 
Graag leg ik u dan ook namens de commissie Sociale Leefomgeving de volgende 
artikel 40-vragen over genoemde RIB voor.  
 
VVD 

1. Leveren de andere Drechtsteden gemeenten en de Alblasserwaard 
voldoende mogelijkheden voor doorstromers? 

 
PvdA  

2. Welke druk legt de opvang van de kwetsbare doelgroepen op de 
woningmarkt en welke gevolgen heeft dit voor de gewone 
woningzoekenden?   
 
Vervolg vragen zijn dan: 

3. Achten wij deze gevolgen onvermijdelijk of nopen deze tot nadere 
afspraken op het gebied van woonruimteverdeling? Past het huidige 
verdeel model nog wel bij deze tijd? 

Context van de vraag: 
Er zijn meer woningzoekenden met een gereduceerd aanbod in de sociale 
huursector als gevolg van sloop en stagnerende nieuwbouw. Het verdeelmodel is 
gebaseerd op een aanbodmodel met gespaarde punten waardoor mensen met 
veel punten een sterke positie hebben wat weer ten koste gaat van jongeren en 
jong volwassen gezinnen. Beantwoording van deze vraag vergt eerst een nader 
onderzoek door Woonkeus als woonruimteverdeler in de regio. 
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BVD 
 

4. Wordt er in dit tussentijds uitvoeringsplan voldoende tegemoet gekomen 
aan de wens en de noodzaak van de raad de triage aan de voorkant van 
de opvang beter en sneller te laten verlopen, en zo de verschillende 
groepen met allen andersoortige problemen ook op een gepaste plek en 
met een gepast hulpverleningsaanbod op te vangen? Of moeten we 
bijsturen? (Zodat problemen zoals we die kennen van het Kromhout/ 
Kasperspad beter voorkomen kunnen worden.) 

 
De commissie Sociale Leefomgeving ziet uit naar de beantwoording van deze 
vragen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Commissie Sociale Leefomgeving 
 
Ondertekend namens dezen, 
Denise van Poppel 
Commissiegriffier Sociale Leefomgeving 
 
 
 
 
 
 


