Schriftelijke vragen VVD Heemstede
Door raadslid A.M.C.E Stam
Huidige en toekomstige taakstelling vluchtelingen en asielzoekers Gemeente Heemstede.
Vorige week ontving de Raad een korte notitie van de wethouder over de huidige stand van zaken
omtrent vluchtelingenhuisvesting in Heemstede. Onze dank hiervoor alvast. Toch heeft de VVD nog een
aantal vragen naar aanleiding van de aandacht in de media met betrekking tot de te verwachten
toename van vluchtelingen en de taakstelling voor asielzoekers voor gemeenten. Veel gemeenten
bevestigen dat ‘het tempo van huisvesting en tijdelijke opvang in de gemeenten omhoog moet’. Nieuwe
ruimten zijn nodig voor nieuwe asielzoekers en dan met name voor Syrische vluchtelingen. De VVD
Heemstede vraagt het College daarom naar specifiek informatie met betrekking tot de huidige en de te
verwachten taakstelling vluchtelingen en asielzoekers voor Heemstede.
1) Wat is voor, de komende vier jaar, het te verwachten aantal erkende, en op een status
wachtende vluchtelingen, dat de gemeente Heemstede in een woning of een geschikte
opvanglocatie zal moeten onderbrengen?
2) Kan de Wethouder specifiek aangeven wat er in de gesprekken (met de genoemde partijen
uit de notitie) naar voren is gekomen over de bijdrage die Heemstede zou moeten leveren in
de komende vier jaar?
3) Welke specifieke gevolgen hebben de huidige en de te verwachten taakstelling voor
vluchtelingen in het kader van tijdelijke huisvesting?
4) Welke specifieke gevolgen hebben van de te verwachten taakstelling?
Wordt tijdelijke huisvesting mogelijk permanente huisvesting bijvoorbeeld?
5) Welke gevolgen heeft dit specifiek voor de lijst en de wachtenden op een sociale woning in
Heemstede?
6) Wat is de visie van de Wethouder aangaande deze - mogelijk extra - verplicht te creëren
opvangplaatsen en huisvesting voor vluchtelingen en asielzoekers in Heemstede?
7) Welke mogelijke oplossingen heeft de Wethouder voor ogen voor noodzakelijke
opvangplaatsen en huisvesting voor vluchtelingen in Heemstede?

ANTWOORD
Het is niet mogelijk om voor de komende vier jaar aan te geven wat het aantal te verwachten onder te
brengen statushouders is. Met name niet omdat dit van veel onvoorspelbare factoren
afhankelijk is. Voor het komende jaar is dit wel aan te geven.
1.

Nederland heeft vanaf april 2014 te maken met een significante stijging van de asiel instroom
(eerste aanvragen en zogenaamde nareizigers). Ook voor 2015 en 2016 is de verwachting dat de
instroom onverminderd hoog blijft. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft een prognose gemaakt voor de taakstelling voor 1 januari tot en met 30 juni 2016. De
prognose voor de eerste helft van 2016 is gesteld op 20.000 (De taakstelling voor de tweede helft
van 2015 is vastgesteld op 14.900)

De verwachting van het Ministerie van veiligheid en Justitie en het COA is wel dat het in de
tweede helft van 2015 meer dan nu families in het kader van gezinshereniging betreft. Als deze
aanname juist blijkt te zijn dan zouden er minder woningen nodig zijn om deze
doelgroep te huisvesten, dan op basis van de cijfers verwacht mag worden. Bij de
huisvesting van alleenstaande vergunninghouders wordt namelijk door het COA
meestal rekening gehouden met de nareis van familieleden. In de loop van 2015
zal hierover meer duidelijkheid ontstaan
(Voor Heemstede is de taakstelling voor de eerste helft van 2015 is 22 personen, de taakstelling
voor de tweede helft van 2015 is 24 personen).
2.

Het gesprek met Elan Wonen en Pre Wonen ging over de achterstand in taakstelling voor 2014
en taakstelling voor de eerste helft van 2015.
Conclusie van het gesprek was dat gezien de lage mutatiegraad (al een aantal jaren 3%) in
Heemstede het erop neer komt dat (bijna) alle woningen die vrijkomen nodig zijn om de
statushouders te kunnen huisvesten en om daarmee aan de taakstelling te kunnen voldoen. De
vraag is of dat wenselijk is en op voldoende draagvlak kan rekenen. Afgesproken is een plan van
aanpak te maken voor de komende periode waarbij door alle betrokken partijen ook gedacht
moet worden aan alternatieve manieren van huisvesting. Op korte termijn vindt weer overleg
plaats.
Volgens de in dit gesprek gemaakte afspraak is achterstand voor 2014 inmiddels ingelopen.

3/4

Tijdelijke huisvesting is alleen tijdelijk op het moment dat er zicht bestaat op permanente
huisvesting.

5.

De wachttijd voor een sociale huurwoning bedraagt jaren. Op het moment dat alle sociale
huurwoningen worden toegewezen aan statushouders wordt de wachttijd uiteraard nog langer.

6.

Vooralsnog blijven de gemeenten aan zet. Dit betekent dat er naar alternatieve mogelijkheden
moet worden gekeken met betrekking tot de huisvesting, dus wellicht ook het creëren van
opvangplaatsen.

7.

Vandaag is gesproken met een Heemsteedse ondernemer in de vastgoedmarkt die kansen ziet
om statushouders te huisvesten in leegstaande bedrijfsruimten. Dit zou een oplossing kunnen
zijn. Daarnaast kan in overleg met de corporaties gedacht worden aan meer kamergewijze
verhuur.
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