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DATUM  17 januari 2022 

ONDERWERP  RV Rapport Rekenkamercommissie Woonbeleid                              

PORTEFEUILLEHOUDER  R. van Dolder 

PROGRAMMA  Programma III: Wonen & Ondernemen 

ZAAKNUMMER  ZK21002370 

DOCUMENTNUMMER  21.0012201 

AANLEIDING  De Rekenkamercommissie (RKC) heeft mede op basis van overleggen in maart, april en mei 2021 met 

vertegenwoordigers van de vijf fracties van de raad besloten onderzoek te doen naar de doeltreffendheid 

van beleid en uitvoering van het woonbeleid, waaronder verstaan wordt: gevarieerde woningbouw en 

CPO (collectief particulier opdrachtgeverschap). Vanaf die periode zijn vele stukken onderzocht en 

interviews met de ambtelijke organisatie en portefeuillehouder geweest. Het onderzoek is afgesloten 

met een groepsoverleg met vertegenwoordigers van een viertal fracties. 

 

Het onderzoeksrapport bestaat uit 2 delen: 

- Deel 1: Het Bestuurlijk Rapport (BR). In dit deel staan de samenvatting, de conclusies, de 

aanbevelingen, de bestuurlijke reactie en het nawoord van de RKC. 

- Deel 2: Het Rapport van Bevindingen (RvB). In dit deel 2 zijn de feiten en bevindingen 

weergegeven.  

 

Met dit voorstel wordt u gevraagd kennis te nemen van het onderzoeksrapport en de conclusies, alsmede 

de aanbevelingen te onderschrijven en het college op te dragen de verschillende aanbevelingen op te 

pakken en te realiseren. 

KADER  Verordening op de Rekenkamercommissie Koggenland, 2020. 

WIJ STELLEN VOOR  1. De aanbevelingen in het rekenkamerrapport ‘Woonbeleid - gevarieerde woningbouw en CPO 

Raadsperiode 2018-2022’ over te nemen;  
2. Het college opdracht te geven om deze aanbevelingen uit te voeren en de raad uiterlijk in het 

vierde kwartaal van 2022 te informeren over de voortgang daarvan.                                                                      

                                                                                                                          

BEOOGD RESULTAAT  Met het overnemen van de aanbevelingen ziet de RKC Koggenland mogelijkheden voor de raad om meer 

grip te krijgen op het Woonbeleid in Koggenland. 

                                                                                                                      

ONDERBOUWING  De centrale vraag van het onderzoek luidde ‘In hoeverre is het woonbeleid van de gemeente Koggenland 

in de raadsperiode 2018-2022 doeltreffend (focus gevarieerde woningbouw en CPO) en in hoeverre heeft 

de raad hierbij invulling gegeven aan zijn rol?’ 
 

De hoofdconclusies, voor college en raad, zijn: 

A) Doeltreffendheid. Het woonbeleid van Koggenland is doeltreffend geweest in de periode 2018-2020 op 

basis van de algemeen gestelde doelen in de oorspronkelijke structuurvisie 2009-2020. Van de concrete 

doelen van de kadervisie 2020 is de kwantiteit wel gerealiseerd voor deze periode. De doelstelling voor 

CPO (10%) is wel gerealiseerd, de doelstelling (10%) voor sociale huur is niet gerealiseerd. De 

doelstellingen voor aandeel kooprijwoningen (40%), doorstroming (60%) voor starters en senioren 

doelstelling (40%) zijn op dit moment in totaliteit nog niet meetbaar.  
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B) Rol van de raad. De raad heeft een sterke invulling gegeven aan haar kaderstellende rol. De raad is 

echter nog niet in positie gesteld, middels goede informatie en monitoring van doelstellingen, om zijn 

controlerende rol in te vullen. De raad heeft deze positie tot op dit moment ook nog niet gepakt. 

 

C) Politieke keuze. Verder blijkt uit het onderzoek dat de gemeente toch op weg lijkt naar/ de intentie 

heeft om meer te (laten) bouwen dan wat passend is bij de in de kadervisie vastgestelde 

ontwikkelrichting twee. Want uit de woningprogrammering (16 maart 2021) blijkt dat er voor een totaal 

van 1.745 woningen aan (harde en zachte) plannen is, terwijl er nog ruimte is voor ca. 680 woningen tot 

en met 2030. Gelijktijdig wordt er door het college ook (regionaal) invloed uitgeoefend op de provincie 

om meer te bouwen dan de ruimte in het Woonakkoord. Dit Woonakkoord is juist gebaseerd op een 

uitgebreide en goede analyse van de woningbehoefte in 2019. Ook uit de diverse interviews en 

gesprekken (zie bijlage 1 RvB) blijkt de intentie om vooral nu veel te gaan bouwen, op basis van de 

gevoelde onvrede om woningen beschikbaar te krijgen voor de lokale bevolking. 

 

De hoofdaanbevelingen, voor college en raad, zijn: 

A) Doeltreffendheid. Monitor de doelstellingen van de kadervisie, met name de variatie naar doelgroepen 

is essentieel. Schenk aandacht aan de omvang van de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, omdat 

dit doel niet (zichtbaar) gehaald is. Krijg snel zicht op de omvang van de woningen geschikt voor starters 

en senioren. 

 

B) Rol van de raad. Behoud de sterke betrokkenheid en inzet van de raad bij de kaderstelling. Het is wel 

van essentieel belang de raad veel beter in positie te brengen voor zijn controlerende rol. Doe dit door 

adequate, actuele informatie te vragen, te verschaffen en te bespreken over realisatie van doelstellingen, 

ontwikkeling en onderbouwing van de woningbehoefte, zicht op totaal van bouwplannen en spreiding 

over doelgroepen. 

 

C) Politieke keuze. Bekrachtig of verander de vastgestelde ontwikkelrichting twee van de kadervisie uit 

2020. Dit is een politieke keuze. Gebruik bij de keuze de komende prognose van de woningbouwbehoefte 

van de provincie of zorg voor een goed en gedegen eigen onderzoek. Bekrachtiging betekent gemiddeld 

60-110 woningen per jaar te bouwen en daarmee grotendeels te blijven binnen het randtotaal van het 

woonakkoord. Verandering van de richting betekent dat meer woningen per jaar gebouwd worden en dit 

kan invloed hebben op het landelijk karakter. Als er meer zachte plannen tot uitvoering gebracht worden, 

is het dan van belang om bij de keuze tussen de (verschillende) zachte plannen uit te gaan van de 

doelstellingen in variatie voor doelgroepen met aandacht voor de lokale bevolking. Indien het 

gemeentebestuur meer woonruimte voor de lokale bevolking wil creëren, dan is het belangrijk de 

juridische mogelijkheden te onderzoeken, bijvoorbeeld door meer te bouwen middels CPO initiatieven. 

 

Deze conclusies en aanbevelingen zijn verder onderbouwd en geconcretiseerd in het bijgevoegde rapport  

(zie bijlagen 2 en 3). 

KANTTEKENINGEN  De  bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie zijn voor een reactie voorgelegd aan 

het college. De reactie van het college is opgenomen in het rapport (zie bijlage 2, blz. 17 e.v.). 

COMMUNICATIE  Persbericht  

Plaatsing van het rapport op de gemeentelijke website. 
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Datum: 15 december 2021 

 

Rekenkamercommissie Koggenland 

VERVOLG  Nadat de raad een besluit heeft genomen is het aan het college om uitvoering te geven aan het 

raadsbesluit. 

BIJLAGEN  1. Aanbiedingsbrief Rekenkamerrapport Woonbeleid 

2. Rekenkamerrapport, Woonbeleid - gevarieerde woningbouw en CPO Raadsperiode 2018-2022, Deel 

1: Bestuurlijk Rapport 

3. Rekenkamerrapport, Woonbeleid - gevarieerde woningbouw en CPO Raadsperiode 2018-2022, Deel 

2: Rapport van Bevindingen 

 


