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GEMEENTE BOEKEL

Schriftelijke vraag van het raadslid Ferenc Coolen, VVD Boekel-Venhorst d.d. 4-2-2021
(ex artikel 38 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de
raad van de gemeente Boekel)
Onderwerp
Betreft memo 61 van 8-11-2021: versnelling taakstelling huisvesting vergunninghouders
Toelichting
Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Als gemeente zijn we op grond van de Woningwet verantwoordelijk voor de huisvesting van
vluchtelingen met asielstatus (vergunninghouders). Deze nieuwe inwoners worden verdeeld via een
taakstelling per gemeente op basis van verleende asielvergunningen. Na een verhoogde opgave in de
periode 2015 tot en met 2018 was de taakstelling voor onze gemeente de afgelopen jaren ongeveer 8
personen per jaar. Met ingang van 2022 is deze taakstelling opgehoogd naar 16 personen per jaar.
Nu ligt er een memo voor waarin aandacht gevraagd wordt voor een versnelling in deze taakstelling
gezien de grote toestroom van asielzoekers in de AZC’s.
Vraag/vragen:
- welke rechten worden gekoppeld aan de beschikbaar gestelde tijdelijke woonruimte ikv deze
versnelling? Dit in relatie tot de plannen die er liggen voor de Zuidwand.
- Vindt het college het wenselijk dat er clustering plaatsvindt van statushouders in een straat of buurt?
Zo ja; hoe verhoudt dan het toewijzingsbeleid zich met de gewenste integratie? Zo nee; hoe wordt dit
geborgd in de afspraken met Peelrand Wonen?
- Tot voor kort was er nog geen duidelijkheid over de financiële bijdrage vanuit het Rijk aan de
gemeentes in het kader van de nieuwe wetgeving inzake huisvesting vergunninghouders. Is deze
duidelijkheid er inmiddels wel ? Zo ja; wat zijn in deze de financiële kaders? Zo nee; is het college
bereid deze vraag dringend voor te leggen bij het ministerie?

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2-12-2021
Betreft memo 61 van 8-11-2021: versnelling taakstelling huisvesting vergunninghouders
Vraag/vragen:
- welke rechten worden gekoppeld aan de beschikbaar gestelde tijdelijke woonruimte ikv deze
versnelling? Dit in relatie tot de plannen die er liggen voor de Zuidwand.
Antwoord:
Zoals bij al deze appartementen: tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet, met een
opzegtermijn door de gemeente van 3 maanden.
- Vindt het college het wenselijk dat er clustering plaatsvindt van statushouders in een straat of
buurt? Zo ja; hoe verhoudt dan het toewijzingsbeleid zich met de gewenste integratie? Zo nee; hoe
wordt dit geborgd in de afspraken met Peelrand Wonen?
Antwoord:
Nee, Peelrand Wonen houdt bij de toewijzing van woningen rekening met verschillende factoren,
waaronder diversiteit en spreiding van verschillende doelgroepen. In het kader van de
prestatieafspraken tussen Peelrand Wonen en gemeente vindt hierover overleg plaats.
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- Tot voor kort was er nog geen duidelijkheid over de financiële bijdrage vanuit het Rijk aan de
gemeentes in het kader van de nieuwe wetgeving inzake huisvesting vergunninghouders. Is deze
duidelijkheid er inmiddels wel ? Zo ja; wat zijn in deze de financiële kaders? Zo nee; is het college
bereid deze vraag dringend voor te leggen bij het ministerie?
Antwoord:
Vanuit de nieuwe wet Inburgering ontvangen gemeenten voor iedere inburgeringsplichtige
vergunninghouder die gehuisvest wordt, een bijdrage voor maatschappelijke begeleiding en
inburgeringsvoorzieningen. Dat is een bijdrage van € 12.700 per inburgeraar, wat is gebaseerd op een
schatting van gemiddelde kosten.

