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?
Vragen en antwoord graag in één document houden

