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Rekenkamerrapport 'Impact van de woonopgave'

Voorgesteld besluit
De begeleidingscommissie rekenkamer stelt u voor te besluiten: 
1. Kennis te nemen van het rapport van de rekenkamer 'Impact van de woonopgave', de conclusies 
voor kennisgeving aan te nemen en de aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamer over te 
nemen.
2. Deze aanbevelingen te betrekken bij toekomstige woningbouwontwikkelingen en de sociaal 
maatschappelijke opgave.
3. Het college te verzoeken de aanbevelingen te betrekken bij de organisatieontwikkeling en de 
verbetering van de dienstverlening.

Inhoud
Inleiding
Op 9 november 2020 heeft de directeur rekenkamer de begeleidingscommissie geconsulteerd 
over  de mogelijke onderwerpen voor een onderzoek in 2021. Vervolgens stelde de rekenkamer het 
onderzoeksprogramma 2021 vast. De keuze viel op het onderwerp 'Impact van de woonopgave'.
 
De begeleidingscommissie onderhield tijdens dit onderzoek het contact met de directeur over het 
proces van het onderzoek. Zo werd de onderzoeksopzet besproken en is het concept-rapport op 2 
februari jl. aan de orde geweest in een vergadering van de voormalige begeleidingscommissie.
De huidige begeleidingscommissie is nu aan zet met het voorleggen van een raadsvoorstel over het 
rekenkameronderzoek.
 
Voordat dit raadsvoorstel is opgesteld heeft de directeur, mevrouw Van Rijnbach een presentatie 
gehouden  tijdens De Ontmoeting op 14 april jl.  De onderzoeker, de heer Jacobs, was aanwezig voor 
de beantwoording van de inhoudelijke vragen.

Beoogd effect
Voldoen aan artikel 10 van de verordening op de rekenkamer Hardinxveld-Giessendam (de raad in de 
gelegenheid stellen het onderzoeksrapport te behandelen).

Argumenten
1.1 Het rapport is voor de gemeenteraad opgesteld en bevat handvatten voor het vervolg.
De rekenkamer heeft het onderzoek uitgevoerd en gepresenteerd tijdens De Ontmoeting van 14 april 
2022. Hiermee heeft de raad de beschikking gekregen over een rapport waarin in beeld is gebracht 
welke gevolgen de woonopgave heeft op andere beleidsterreinen. De raad neemt kennis van dit 
onderzoek en de conclusies en neemt aanbevelingen over.
 
2.1 De aanbevelingen uit het rapport van de rekenkamer dragen bij aan het verbeteren van het 
beleid. 
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De gemeenteraad onderschrijft de mening van het college dat het rapport en de aanbevelingen lessen 
bevat die bij de toekomstige ontwikkelingen betrokken kunnen worden. Met name op het gebied van 
bereikbaarheid en verkeer biedt het rapport adviezen om de beleidsontwikkeling in het ruimtelijk 
domein in de toekomst in een bredere context te beschouwen (aanbeveling 3).
 
3.1 De aanbevelingen uit het rapport dragen bij aan de kennis en kunde van ambtenaren en het 
gemeentebestuur 
Het college geeft in de bestuurlijke reactie aan dat 'het lerend perspectief waarin de aanbevelingen 
zijn geplaatst aanknopingspunten bieden voor kennisdeling en monitoring van beleid'.
Dit past in de lijn van de organisatieontwikkeling naar een netwerkorganisatie en daarmee de 
verbetering van de dienstverlening. In de P&C cyclus wordt hieraan aandacht besteed.

Kanttekeningen
-

Financiële informatie
-

Communicatie
-

Vervolg
-

Openbaar
Ja
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