Rekenkamerfunctie
Brielle
Datum:
Versie:
Bijlagen:

8 februari 2016
Definitief
1. Bestuurlijke reactie
2. Geraadpleegde documenten
_____________________________________________________________________________________

Geachte leden van de raad,

In deze rekenkamerbrief presenteert de Rekenkamerfunctie Brielle de resultaten van haar quick scan naar
de informatievoorziening over de woonvisie. Met deze brief willen we inzicht bieden in de
informatievoorziening over de voortgang van de uitvoering en de besteding van de middelen ten aanzien
van de woonvisie. Uiteindelijk draagt dit inzicht bij aan het versterken van de kaderstellende en
controlerende rol van de raad. Deze brief gaat allereerst in op de aanleiding van dit onderzoek. Vervolgens
komen de afbakening, vraagstelling en onderzoekverantwoording aan bod. Dan worden de conclusies en
aanbevelingen gepresenteerd die we op basis van dit onderzoek doen. Tot slot treft u in deze brief de Nota
van Bevindingen aan, waarin onze onderzoeksbevindingen uitgewerkt worden.
Aanleiding
Tijdens de raadsworkshop over het onderzoeksprogramma 2016-2017 van 6 september jl. droeg een aantal
fracties de regionale woonvisie als mogelijk onderzoeksonderwerp aan. Deze woonvisie is begin 2016 door
de gemeentebesturen op Voorne-Putten vastgesteld. De visie bestaat naast de afspraken die op breder
niveau met het samenwerkingsverband regio Rotterdam (SvWrR) zijn gemaakt en naast de lokale
woonvisie van Brielle. In de regionale Woonvisie staat de gezamenlijke visie van de gemeenten Brielle,
Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne beschreven. Uit deze gezamenlijke visie volgt een
actieprogramma met daarin een geheel van afspraken en maatregelen. Bij de uitvoering van de regionale
woonvisie zijn de vier gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen betrokken. Bij de woonvisie Brielle
zijn ook makelaars, banken, bewonersverenigingen en wonen met zorg en welzijn aangehaakt. Kortom: een
complex speelveld.
De Rekenkamerfunctie Brielle heeft daarom besloten een quick scan uit te voeren naar de
informatievoorziening aan de raad over zowel de regionale als de lokale woonvisie. Voor een goed bestuur
is het belangrijk dat alle betrokkenen over goede, volledige en betrouwbare informatie beschikken. De raad
kan zijn controlerende rol alleen vervullen als hij over alle informatie kan beschikken die voor de controle
nodig is. Het onderwerp informatievoorziening raakt dus aan het hart van de democratische controle op het
bestuur. In dit onderzoek gaan we er vanuit dat kwalitatief goede informatievoorziening ontstaat vanuit een
wisselwerking tussen raad en college. We hebben daarom niet alleen onderzocht welke informatie de raad
ontvangt, bijvoorbeeld via raadsinformatiebrieven of P&C-documenten, maar hebben ook in kaart gebracht
naar welke informatie de raad zelf op zoek gaat. De raad heeft hiervoor verschillende instrumenten tot zijn
beschikking zoals het stellen van mondelinge, schriftelijke of technische vragen of interpellatie.
Afbakening
Deze quick scan richt zich expliciet op de regionale woonvisie en de lokale woonvisie in wording. De lokale
woonvisies uit 2009 en 2013 zijn wel betrokken als referentiekader.
Vraagstelling
De centrale vraag die met de quick scan beantwoord is, luidt als volgt:
Hoe verloopt de informatievoorziening over de realisatie van de ambities en doelen uit de regionale en
lokale woonvisie aan de gemeenteraad van Brielle, en stelt dit de raad in staat zijn kaderstellende en
controlerende rol uit te voeren?
Deze hoofdvraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen:
Beleid
1 Welke ambities en doelstellingen staan er voor de gemeente Brielle in de Woonvisie geformuleerd?
1

Rekenkamerfunctie
Brielle
2 Op welke wijze zijn de doelstellingen uit de Woonvisie vertaald naar een uitvoeringsprogramma?
Informatievoorziening
3 Welke afspraken hebben raad en college gemaakt over de informatievoorziening aan de raad over de
Woonvisie?
4 Hoe wordt de raad geïnformeerd over het bereiken van de doelstellingen, de voortgang van de
uitvoering en de besteding van de middelen ten aanzien van de Woonvisie?
5 Naar welke informatie over de Woonvisie gaat de raad zelf op zoek (instrumenten en type informatie)?
6 Wat is de kwaliteit van de informatie die de raad ontvangt?
Onderzoeksverantwoording
De onderzoekers voerden de quick scan uit in december 2016. Op 5 december 2016 vond het startgesprek
plaats. Verder is een documentanalyse uitgevoerd en er is op 19 december een verdiepend interview
afgenomen met de verantwoordelijk beleidsambtenaar. Op 9 januari 2017 is de Nota van Bevindingen
aangeboden voor een toets op de feitelijke juistheid van de bevindingen in het kader van het ambtelijk
wederhoor. Op 20 januari ontving de rekenkamerfunctie een reactie. Vervolgens is het rapport op 25 januari
aangeboden voor een bestuurlijke reactie. Op 8 februari 2017 ontving de rekenkamerfunctie de bestuurlijke
reactie. Deze reactie is als bijlage opgenomen bij deze brief. Op 8 februari 2017 is deze brief verstuurd naar
de griffie ter verspreiding in de gemeenteraad.
Conclusies en aanbevelingen
De rekenkamerfunctie formuleert op basis van de quick scan de volgende twee conclusies:
1 De informatievoorziening over de woonvisie voldoet aan algemene normen
De informatievoorziening over de woonvisie voldoet in formele zin aan de normen van aanwezigheid,
tijdigheid, begrijpelijkheid en betrouwbaarheid. Echter, de betekenis van de politiek-bestuurlijke interactie
tussen het college en de raad kan toenemen wanneer er meer tussentijdse en concrete (bijvoorbeeld
cijfermatige) informatievoorziening plaatsvindt door het college, en zo nodig gevraagd wordt door de raad.

2 De informatievoorziening over woonvisie richt zich vooral op de kaderstellende rol en minder op
de controlerende taak van de raad
De informatievoorziening over de woonvisie is beter gefaciliteerd voor de kaderstellende- dan voor de
controlerende rol van de raad. Dat blijkt uit het feit dat de beleidsnota’s worden voorzien van uitgebreide
marktinformatie met het oog op het vaststellen van nieuwe beleid voor de woonvisie, maar dat een concrete
doorvertaling van de taken uit de visie(s) naar kengetallen onvoldoende gemaakt wordt. Ook is de
koppeling tussen de woonvisie en de politieke doelstellingen onvoldoende expliciet. Bovendien wordt de
voortgangs- en verantwoordingsinformatie gefragmenteerd aangeboden. Hierdoor is het lastiger om de
controlerende rol uit te oefenen.
De rekenkamerfunctie doet op basis van de quick scan de volgende aanbeveling:
1 Maak afspraken met het college over de vorm en inhoud van een periodieke
verantwoordingsrapportage
Het verdient aanbeveling om concrete afspraken te maken met het college over de vorm en inhoud van een
periodieke, bijvoorbeeld jaarlijkse, voortgangsrapportage. In de rapportage kan verantwoord worden over
de voortgang van beleidsdoelstellingen en politieke doelstellingen. Tevens is er ruimte om aandacht te
besteden aan de ontwikkelingen op de woningmarkt van Brielle en de regio. Met een dergelijke rapportage
ontvangt de raad concrete en gebundelde informatie, waardoor hij zijn controlerende rol beter kan
uitoefenen. Daarnaast faciliteert een periodieke voortgangsrapportage de raad en het college in het debat
over de woonvisie.
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Nota van Bevindingen
Onderstaand treft u de belangrijkste bevindingen uit de quick scan Woonvisie. In paragraaf 1.1 gaan we in
op de aanleiding voor het opstellen van de woonvisies vanaf 2009 en de ambities en doelstellingen die
hierin vermeld staan. Ook bespreken we op welke wijze de ambities en doelstellingen vertaald zijn naar
uitvoeringsprogramma’s. Daarmee worden de deelvragen 1 en 2 beantwoord. Vervolgens bespreken we in
paragraaf 1.2 de informatievoorziening over de (regionale) woonvisie aan de raad. Hierbij brengen we
zowel in kaart hoe de raad over de voortgang van de doelstellingen en de uitvoering geïnformeerd wordt,
als naar welke informatie de raad zelf op zoek gaat. Deelvragen 3 tot en met 6 worden hiermee
beantwoord.

1.1 / Beleid
Lokaal woningbouwbeleid wordt ontwikkeld binnen bovenliggende kaders, rekening houdend met
de lokale situatie
De belangrijkste kaders voor het woningbouwbeleid van de gemeente Brielle liggen in de lokale woonvisie,
de regionale woonvisie Voorne-Putten en in de woningmarktplannen van de gemeenschappelijke regeling
Samenwerkingsverband regio Rotterdam (SvWrR)1. De gemeenten binnen het SvWrR hebben op 29
januari 2014 samen met woningbouwcorporaties en ontwikkelende- en bouwende partijen
woningmarktafspraken vastgelegd tot 2020. In 2015 is dit voor de sub-regio Voorne-Putten verder
uitgewerkt. Deze afspraken vormen zowel de aanleiding als het kader voor het opstellen van de regionale
woonvisie Voorne-Putten. Op lokaal niveau is het op dit moment geldende woningbouwbeleid, de
Woonvisie 2013. In 2016 is gestart met een herijking van dit beleid. Naar verwachting wordt de nieuwe
woonvisie in het eerste kwartaal van 2017 opgeleverd. Bij de ontwikkeling van een nieuwe lokale woonvisie
vormt de regionale woonvisie Voorne-Putten, samen met de Woningwet 2015 en veranderingen op de
woningmarkt, het kader, waarbij de lokale situatie niet uit het oog verloren wordt: “Regionaal is begin 2016
de woonvisie Voorne-Putten vastgesteld. De gemeente Brielle wil met de actualisatie van de woonvisie
Brielle zorgen dat deze én aansluit bij de actuele opgaven die spelen in de gemeente Brielle en goed
aansluit op de regionale woonvisie. Op deze wijze zorgt de gemeente voor een effectief woonbeleid” 2.
De regionale woonvisie Voorne-Putten: afgestemd beleid voor het eiland
Begin 2016 hebben de gemeentebesturen van de vier gemeenten op Voorne-Putten de regionale woonvisie
vastgesteld. Er bestond behoefte aan een meer afgestemd beleid voor het eiland in vergelijking tot het
bredere samenwerkingsverband. Met de regionale woonvisie hebben de gemeenten op Voorne-Putten een
nader ingevuld kader dat gebruikt kan worden voor verdere doorvertaling lokaal. De regionale woonvisie
Voorne-Putten geeft inzicht in de gewenste kwaliteiten van de bestaande en toekomstige woningvoorraad,
rekening houdend met de te verwachten wijzigingen in de bevolkingssamenstelling. Het gaat dan onder
andere over ontgroening, vergrijzing en gezinsverdunning.
In de regionale woonvisie Voorne-Putten staat de volgende ambitie verwoord: “Betaalbaar, beschikbaar en
geschikt wonen voor iedereen. De ambitie voor Voorne-Putten is eigenlijk gewoon te omschrijven als 'goed
wonen voor iedereen die op Voorne-Putten woont'. Het gaat dan om de ambitie om voor alle inwoners van
Voorne-Putten te kunnen voorzien in een geschikte woning - passend bij de levensfase en de wensen voor
woning en woonmilieu - en een betaalbare woning, passend bij de financiële mogelijkheden en wensen.
Middelen hiervoor zijn de aanwezige woningvoorraad (en wat daarvan beschikbaar komt) en de
nieuwbouwproductie” 3. Deze ambitie vertaalt zich in de volgende thema’s:
/ Kwaliteit van de bestaande woningvoorraad: duurzaam en levensloopgeschikt
o Herstructurering
o (Energie)duurzaamheid
1

Het Samenwerkingsverband regio Rotterdam (SvWrR) bestaat uit de volgende 14 gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht,
Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk,
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Westvoorne.
2
Bouwstenennotitie actualisatie Woonvisie Brielle, p. 1
3
Regionale woonvisie Voorne-Putten, p. 13
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/
/
/

o Levensloopgeschiktheid
Nieuwbouw: een kwantitatief en kwalitatief regionaal woningbouwprogramma
Betaalbaarheid
Doorstroming
Marketing van het wonen op Voorne-Putten

Vanuit bovenstaande thema’s zijn opgaven geformuleerd die resulteren in een actieprogramma, voorzien
van stappen, planning en het aanwijzen van een actieverantwoordelijke (gemeente, corporatie, aannemers,
bewonersgroepen).
De lokale woonvisie is vanaf 2009 meerdere malen herzien
De gemeente Brielle heeft vanaf 2009 tot en met 2016 haar lokale woonvisie meerdere malen herzien. In
2006 werd het gemeentelijk woningbezit overgedragen aan Vestia, waardoor er nieuwe verhoudingen
tussen gemeente en corporatie ontstonden4. Logischerwijs ontstond hierdoor ook behoefte aan nieuw
beleid. Samen met woningmarktadviesbureau Companen heeft de gemeente gewerkt aan de ontwikkeling
van een nieuwe woonvisie. Input hiervoor vormde een woningmarktanalyse en een enquête onder
inwoners. Op 8 december 2009 heeft de gemeenteraad uiteindelijk de Woonvisie 2010-2020 vastgesteld. In
2013 is dit beleid vervolgens tussentijds herijkt (Woonvisie 2013). Dit vanwege de gevolgen van de
financiële crisis voor de woningmarkt: plannen kwamen moeilijker van de grond, woningen werden minder
snel verkocht en huurders stroomden minder snel door. Het was belangrijk dat de lokale woonvisie bij deze
ontwikkelingen aansloot. In de Woonvisie 2013 zijn ook de afspraken die in het Samenwerkingsverband
regio Rotterdam (SvWrR) zijn gemaakt, meegenomen. Verder moest de Woonvisie 2013 handvatten bieden
om ook adequaat om te gaan met de korte-termijnvraag5. De korte-termijnvraag kwam in de visie uit 2009
nog onvoldoende naar voren, waardoor onvoldoende aansluiting gevonden werd bij de
marktopnamecapaciteit van dat moment.
Zoals hierboven al aangestipt is, is de gemeente Brielle in samenwerking met Companen in 2016 wederom
gestart met een herijking van de woonvisie. Dit omdat er sinds 2013 veel veranderd was op de woningmarkt
en ook is sinds 1 juli 2015 de nieuwe Woningwet in werking getreden. Deze wet heeft effect op de lokale
verhoudingen tussen gemeente, corporatie en huurders, en daarmee ook op de prestatieafspraken die de
partijen met elkaar maken. Op dit moment ligt er al een bouwstenennotitie voor de nieuwe visie. Daarin
worden de volgende pijlers benoemd:
/ Aantrekkelijke woongemeente (leefbaarheid, centrumfunctie Brielle, kwalitatief en kwantitatief
woningbouwprogramma en marketing). Beschikbaarheid en betaalbaarheid (doorstroming, jongeren);
/ Wonen, zorg en welzijn (vergrijzing, bijzondere doelgroepen);
/ Kwaliteit bestaande voorraad (duurzaamheid en levensloopgeschiktheid);
De gemeenteraad is betrokken bij het opstellen van de nieuwe woonvisie.
Bij de ontwikkeling van de nieuwe lokale woonvisie is de raad op verschillende momenten betrokken. In een
raadsinformatieavond is een bouwstenennotitie voorgelegd aan de raad. Dit met het doel om visies van de
raad te inventariseren. De raad zal in een later stadium opnieuw betrokken worden bij de vaststelling van
de nieuwe lokale woonvisie.

1.2 / Informatiebehoefte en informatievoorziening
De lokale woningvisies zijn voorzien van diepgaande informatie over de woningmarkt
De raad ontvangt voor het vaststellen van de lokale woningvisies diepgaande informatie over de
woningmarkt van Brielle. De bijlagen bij de visies uit 2009 en 2013 bevatten respectievelijk een
woningmarktanalyse 2001-2007 en een woningmarktanalyse 2007-2012. Hierin staan onder meer
informatie over de woningmarkt, woontevredenheid, woon- en woonomgevingbehoefte, verdeeld naar
diverse doelgroepen. Deze informatie biedt inzicht in de behoefte en trends op basis waarvan beleid
gemaakt kan worden. De woningmarktanalyses zijn dus uitgebreid en informatief voor de gemeenteraad.
Dit in tegenstelling tot de regionale woonvisie Voorne-Putten die meer abstracte uitgangspunten kent. Ook
voordat de nieuwe lokale woonvisie vastgesteld zal worden, wordt een dergelijke woningmarktanalyse
uitgevoerd. De raad heeft al een bouwstenennotitie ontvangen. Op dit moment wordt een verdiepingsslag
gemaakt op de trends en ontwikkelingen bij de woonvisie. Het bureau FM Consultants is hiervoor in de arm
4
5

Woonvisie 2010-2020, 8 december 2009
Woonvisie 2013, p. 3
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genomen. Dit bureau levert onder andere diepere informatie op over de behoefte die bestaat in de
gemeente met betrekking tot de woningmarkt. Een voorbeeld betreft het gehanteerde percentage voor
sociale woningbouw dat is opgenomen in het beleid. Op dit moment wordt een norm van 25% gehanteerd,
maar raadsleden hebben aangegeven te willen weten wat de werkelijke behoefte is; gaat dit eerder in de
richting van bijvoorbeeld 21% of juist 29%?
Raad spreekt vooral over woningbouwbeleid rond vaststellen of herijking woonvisie
Uit de agenda’s van de raadsvergaderingen sinds 2014 blijkt dat de formele momenten dat de raad over de
woonvisie spreekt vooral gerelateerd zijn aan de beleidsstukken van de lokale en regionale woonvisie:
/ 21/6/16: actualisatie lokale woonvisie 2016-2020 gemeente Brielle
/ 09/2/16: vaststelling regionale woonvisie Voorne-Putten 2016-2020
/ 19/1/16: vaststelling regionale woonvisie Voorne-Putten 2016-2020 (commissie grondgebied)
/ 25/3/14: vaststellen Woonvisie 2013 en instemmen met de nota woningbouwstimulering
/ 25/2/14: Woonvisie 2013 en nota woningbouwstimulering (commissie grondgebied)
Verder worden er vrijwel geen schriftelijke vragen gesteld door raadsleden in de periode 2012-2016. Alleen
in 2013 zijn er door de SP schriftelijke vragen gesteld met betrekking tot het traject woonstimuleringherijkte woonvisie. Uit het interview met de verantwoordelijk beleidsambtenaar blijkt tevens, dat er ook geen
ambtelijke bijstand wordt gevraagd door raadsleden voor dit thema. De meeste vragen kunnen tijdens de
raadsvergaderingen rond het vaststellen of herijken van de (regionale) woonvisie(s) al beantwoord worden.
In het interview met de verantwoordelijk beleidsmedewerker is aangegeven dat tijdens de
raadsvergaderingen het sectorhoofd grondgebied en het afdelingshoofd ruimtelijke ontwikkeling aanwezig
zijn om vragen met betrekking tot de woningmarkt direct te kunnen beantwoorden
Informatie ten behoeve van de controlerende rol van de raad is gefragmenteerd en summier
De genoemde beleidskaders in paragraaf 1.1 (SvWrR, regionaal, lokaal) vormen samen met de informatie
die verstrekt wordt in het kader van eventueel gestelde vragen, belangrijke kaders voor de uitvoering van
het beleid. De raad heeft vanuit zijn controlerende rol de taak om het gevoerde beleid aan deze kaders te
toetsen. De vraag is in hoeverre de gemeenteraad in positie gebracht wordt om deze taak uit te voeren. Zijn
de doelstellingen vanuit de visies helder samengebracht in de jaarlijkse beleidscyclus, zijn de doelstellingen
vertaald in een jaaropgave en in sturende kengetallen en kan de gemeenteraad de informatie met
betrekking tot de uitvoering eenduidig en eenvoudig terugvinden? Onze belangrijkste bevinding is dat de
informatie die de raad ontvangt over de voortgang van de uitvoering van de woonvisie - bezien vanuit de
controlerende rol van de raad - te gefragmenteerd is en bovendien te summier.
De woonvisie is in de begroting en jaarstukken opgenomen onder een tweetal hoofdstukken, namelijk
hoofdstuk 8 ‘Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting’ en hoofdstuk 3 ‘Economische zaken’. De woonvisie
wordt aan het begin van deze hoofdstukken genoemd in het overzicht van relevante beleidsnota’s. Er is
geen directe relatie te leggen tussen de beleidsdoelstellingen uit de woonvisie en de doelstellingen en
verantwoording in de programmabegroting 2016-2019. Enige concrete informatie met betrekking tot de
woningmarktopgave is al wel terug te vinden in de paragraaf grondbeleid van de jaarstukken. Hier is
nadrukkelijke aandacht voor aantallen wooneenheden in de plannen. Het is echter niet duidelijk hoe deze
cijfers zich verhouden tot de plannen uit de woonvisie of de woningmarktafspraken. De overige informatie
die aangeboden wordt in de jaarstukken betreft een summier verslag van kernactiviteiten, maar laat geen
duidelijke relatie zien met de beleidsdoelstellingen. Bovendien zijn een aantal genoemde doelstellingen uit
het collegeprogramma niet voorzien van acties. Over de doelstellingen zonder acties zijn volgens de geen
vragen gekomen, zo blijkt uit het interview met de verantwoordelijke beleidsambtenaar. Overigens ook
omdat tijdens de vaststelling van de jaarstukken de regionale woonvisie met actieprogramma al was
behandeld en bekend was dat de lokale woonvisie geactualiseerd zou worden. Nu de regionale woonvisie
Voorne-Putten er ligt, kan er ook jaarlijks geactualiseerd worden. In de programmabegroting 2017-2020 zijn
de regionale woningmarktafspraken wel opgenomen en kunnen de beleidscyclus en –verantwoording
daarover plaatsvinden.
Kortom: het is ‘zoeken’ naar informatie over de woningmarkt. De informatie kan duidelijker gestructureerd
langs de lijnen van de doelstellingen van de woonvisie, voorzien van concrete voortgangsdata, worden
gepresenteerd.
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Er is behoefte aan meer tussentijdse en meer concrete sturingsinformatie
Zoals hierboven beschreven, actualiseert de gemeente Brielle sinds 2009 iedere 4 jaar haar lokale
woonvisie. De raad ontvangt voorafgaand aan het vaststellen van de woonvisie diepgaande
woningmarktinformatie. Over de tussentijdse informatievoorziening hebben raad en college geen concrete
afspraken gemaakt. De raad ontvangt geen tussentijdse voortgangsinformatie door middel van kengetallen
op het gebied van de belangrijkste doelstellingen. Andersom stelt de raad tussentijds ook weinig vragen
over de woonvisie aan het college, die overigens wel vice versa worden beantwoord. Tegelijkertijd lijkt er
wel een behoefte bij de raad te bestaan aan tussentijdse informatie, vooral met betrekking tot de realisatie
van de woningbouwopgave en de mate waarin dit sociale huur betreft.
De nadere informatiebehoefte kwam bijvoorbeeld tijdens de raadinformatieavond over de lokale woonvisie
van 8 december 2016 naar voren. Er werd toen expliciet gevraagd naar inzicht in de woonwensen van
doelgroepen, op te lossen door de kopersmarkt, dorpsraden en marktpartijen meer te betrekken in de
ontwikkeling van de nieuwe woonvisie. Daarnaast bestond er behoefte aan meer inzicht in wonen met zorg.
Uit de gevoerde debatten in de commissie- en raadsvergadering rondom de regionale woonvisie bleek dat
er raadsbreed behoefte bestaat aan informatie over de ontwikkeling van de voorraad sociale huurwoningen
of de huur in bepaalde huurcategorieën. Verder waren er rond de behandeling van de regionale woonvisie
Voorne-Putten vragen over de mate waarin doelstellingen SMART gemaakt worden. Ook werd de vraag
opgeworpen hoe de uitvoering van het beleid zich verhoudt tot de visie. Bovendien kwam de behoefte aan
regelmatige actualisatie naar voren, dit omdat de woningmarkt aan verandering onderhevig is. Een
genoemd voorbeeld betrof de veranderende interesse van gezinnen voor de kernen buiten de stad. In het
proces van het opstellen van de nieuwe woonvisie heeft de ambtelijke organisatie al voorzien in deze
behoefte door informatie te verstrekken over de totale woningmarktopgave en onderliggende plannen. En
zoals in paragraaf 1.1 al besproken is, zal de organisatie de marktinformatie ten behoeve van de nieuwe
woonvisie nader laten analyseren, zodat nog scherper in beeld komt met welke woningbouwopgave de
gemeente Brielle te maken heeft.
Kortom: de raad heeft aandacht voor specifieke doelgroepen. Een periodieke rapportage over de stand,
ontwikkeling en belangrijkste onderhanden projecten zou daar informatief in kunnen zijn. De raad beschikt
dan ook over sturingsinformatie om gericht besluiten te nemen als de voortgang achter blijft bij de
doelstellingen.

Met vriendelijke groet,
Namens de Rekenkamerfunctie Brielle,

Herman Sietsma
Rekenkamerfunctionaris

Bijlagen bij rekenkamerbrief
1 Bestuurlijke reactie
2 Geraadpleegde bronnen/documenten
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Rekenkamerfunctie
Brielle
Bijlage 1. Bestuurlijke reactie
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Rekenkamerfunctie
Brielle
Bijlage 2. Geraadpleegde bronnen/documenten
Bronnen:

Interview behandelend beleidsmedewerker d.d. 19 december 2016


Website gemeente Brielle



Fragmenten van raadsvergaderingen

Documenten:


Bouwstenennotitie actualisatie woonvisie Brielle



Overzicht planning woonvisie Brielle 2016-2017



Regionale woonvisie Voorne-Putten 2016-2020



Vaststelling regionale woonvisie Voorne-Putten 2016-2020



Besluitenlijst 9 februari 2016



Woonvisie 2013
o

Woonvisie 2013

o

Nota woningbouwstimulering

o

Woningmarktonderzoek Brielle

o

Samenvattende conclusies woonwensenonderzoek



Collegeprogramma 2014-2018



Jaarstukken 2015



Kadernota 2017-2020



Programmabegroting 2017-2020



Programmabegroting 2016-2019



Schriftelijke vragen 2012-2016 (website)



Woonvisie 2010-2020
o

De voorgaande woonvisie van de gemeente Brielle
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