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I. Introductie rekenkamer



Rekenkamer Rotterdam

• Onafhankelijk onderzoeksinstituut van en 
voor de raad

• Rotterdam en voor vijf regiogemeenten
• Formatie 14,5 fte
• Begroting € 2,0 mln. waarvan € 1,7 van 

Rotterdam
• Maximaal 10 onderzoeken tegelijk in 

portefeuille



Hoe werkt de rekenkamer?



onderzoeksprogramma 

2022:
• MRDH: ‘bijdragen aan de regionale 

economie’
• Woonvisie: publicatie ‘bouwen voor elkaar’ 

2023:
• Woonvisie synthese (publicatie juni 2023)
• GR jeugdhulp Rijnmond (publicatie 2024)
• DoeMee Klachtenafhandeling (publicatie 

eind 2023)



II. toelichting rapport woonbeleid



onderzoeksvragen

• Hoe was de ontwikkeling in vraag en 
aanbod?

• Welk inzicht heeft gemeente in ontwikkeling 
van vraag en aanbod?

• Welke instrumenten heeft de gemeente 
ingezet?

• Hoe geeft de gemeente invulling aan 
samenwerkingen in woonveld? 



ontwikkeling vraag en aanbod (I)

• Relatief veel dure woningen (55,8% in 2020)
• Relatief veel huishoudens met hoog 

inkomen (55,4% in 2020)
• Beide bleven in de periode 2016-2020 vrijwel 

gelijk.



ontwikkeling vraag en aanbod (II)
Doelstellingen niet of beperkt gehaald.

Sociale segment:
• schaarste van sociale corporatiewoningen sinds 

2015 toegenomen;
• handhaven sociale corporatievoorraad niet 

gelukt;
• ontwikkeling andere sociale woningen 

onduidelijk (koop/particulier huur).

Middeldure en dure woningen:
• onduidelijk of nieuwbouwdoelstellingen zijn 

gerealiseerd.



beperkt inzicht in ontwikkeling
vraag en aanbod (I)

Slechts klein deel doelgroepen gedefinieerd:
• landelijke regels voor sociale 

huurwoningen en lage inkomens;
• voor bijvoorbeeld ‘middeldure woningen’ 

of ‘starters’ geen definities.
 beperkt inzicht.



beperkt inzicht in ontwikkeling
vraag en aanbod (II)

• gebruik regionale definities (2021) 
onduidelijk

nieuwbouw:
• enkel totale nieuwbouwproductie 

gemonitord
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beperkt inzicht in ontwikkeling
vraag en aanbod (III)

• door ontbreken definities probleemanalyse 
lastig
 degelijke probleemanalyse vraag en 
aanbod doelgroepen woonvisie ontbreekt

• veel doelstellingen niet concreet
• inzet instrumenten per doelgroep niet 

uitgewerkt
 hierdoor onduidelijk in hoeverre de 
inzet bijdroeg aan doelstellingen
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inzet instrumenten
‘proactieve aanwijzing’ provincie
 actievere opstelling

Leidt tot:
• concretere prestatieafspraken met 

woningcorporaties
• verdere uitwerking plannen 

nieuwbouwlocaties.
 vooralsnog geen concrete vastgestelde 
bouwplannen of start bouwprojecten 
(weinig voortvarendheid)
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Samenwerking (I)

Regio

• Hoger bod voor 
regioakkoord 2022.

• Spanning tussen focus op 
lokale bevolking en bijdrage 
regionale doelstellingen.



Samenwerking (II)

Corporaties

• prestatieafspraken met alle vier de 
woningcorporaties tegelijk.

• in periode 2016-2021 geen sociale 
nieuwbouw ondanks gemaakte afspraken.
 corporaties: “komt doordat gemeente 

geen nieuwe bouwlocaties aanwees”.
• wel afspraken over sociale huur bij nieuwe 

bouwplannen



aanbevelingen
aanbeveling reactie college

1. Definieer in de nieuwe woonvisie doelgroepen en prijssegmenten 
van woningen waarop in de woonvisie wordt ingezet. Sluit aan bij 
regionale en gangbare definities. Onderbouw de vraag en het 
aanbod voor deze groepen en segmenten. Ga in de woonvisie ook 
in op de verhouding tussen de regionale afspraken over 
herverdeling van de sociale voorraad en de inzet op woningen 
voor eigen inwoners. Zorg voor een betere aansluiting tussen de 
inzet van de ambtelijke capaciteit en de doelstellingen in de 
nieuwe woonvisie.

Het college neemt deze 
aanbeveling over.

2. Formuleer SMART-doelstellingen in zowel het woonbeleid als op 
projectniveau.

Het college neemt deze 
aanbeveling over.

3. Informeer de gemeenteraad jaarlijks over de voortgang van het 
woonbeleid om zo zicht te houden op de uitvoering. Voeg daarom 
bestaande vormen van registratie op instrument- of projectniveau 
samen tot een totaaloverzicht.

Het college neemt deze 
aanbeveling over.
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