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Geachte raads- en burgerleden,
De komst van vluchtelingen naar Europa en ons land blijft het nieuws beheersen. Voor de
opvang, huisvesting en begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers wordt een beroep
gedaan op de gemeente. Hierbij brengen wij u op de hoogte van de stand van zaken ten
aanzien van deze ontwikkelingen en de consequenties voor onze gemeente.
Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom
Op 27 november 2015 hebben rijk, provincies en gemeenten een Bestuursakkoord Verhoogde
Asielinstroom gesloten over de samenwerking en verdeling van verantwoordelijkheden ten
aanzien van het vluchtelingenvraagstuk. In de bijlage de tekst van het akkoord waarin naast de
afspraken ook de gevolgen worden aangegeven voor diverse aspecten van de samenleving.
Taakstelling huisvesting statushouders
De gemeente heeft vanuit de Woningwet de taak om huisvesting te realiseren voor
vluchtelingen met een verblijfsstatus: huisvesting statushouders. Per half jaar wordt een
taakstelling vastgesteld op grond van het aantal verleende verblijfsstatussen aan vluchtelingen.
De statushouders worden naar rato verdeeld over de gemeenten.
Vanwege de toenemende aantallen vluchtelingen is deze taakstelling de afgelopen jaren sterk
opgelopen: 2013: 7 personen; 2014: 10 personen; 2015: 18 personen.
Hoewel dit nog niet vast staat wordt voor 2016 uitgegaan van een taakstelling voor onze
gemeente van 34 statushouders.
Bij de uitvoering van deze taak werken wij nauw samen met woningstichting PeelrandWonen en
Vluchtelingenwerk Boekel. PeelrandWonen verhuurt woningen aan statushouders;
Vluchtelingenwerk begeleidt deze nieuwe inwoners bij hun nieuwe start in Boekel en Venhorst.
Ondanks een laag aandeel huurwoningen is het gelukt om aan de taakstelling tot en met 2015
te voldoen. Vanuit het beperkte aantal vrijkomende woningen wordt passende huisvesting
gezocht voor statushouders die door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan
onze gemeente worden gekoppeld. Naast gezinnen betreft dit ook alleenstaanden waarvan een
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aantal een verzoek heeft ingediend voor gezinshereniging. PeelrandWonen houdt bij de
toewijzingen van huurwoningen ook rekening met andere doelgroepen uit onze gemeente die
een beroep doen op sociale huurwoningen.
Het huidige verloop in huurwoningen is onvoldoende om aan de taakstelling voor 2016 en
mogelijk ook daarna te voldoen. PeelrandWonen zet dan ook in op uitbreiding van het aantal
huurwoningen. Projecten die reeds voorbereid en gepland zijn betreft nieuwbouw van 3 kleine
woningen in de Kerkstraat en 19 eengezinswoningen in De Donk.
In samenspraak met de gemeente wordt verder gezocht naar mogelijkheden om versneld het
aantal huurwoningen uit te breiden. Dit gaat om reguliere huurwoningen voor alle doelgroepen.
Uitbreiding met nieuwbouw leidt tot doorstroming en ruimte voor alle doelgroepen én
huisvesting van statushouders verdeeld over de gehele gemeenschap.
In aanvulling op de reguliere huisvesting van statushouders zijn wij op zoek naar tijdelijke
huisvesting voor een groep van 8 alleenstaande minderjarige vluchtelingen, met begeleiding
door jeugdhulpverlening. Deze kwetsbare jongeren willen wij binnen onze gemeenschap een
plek bieden om een goede start te kunnen maken met hun nieuwe leven.
Maatschappelijke begeleiding - participatieverklaring
Naast huisvesting heeft de gemeente ook de taak om begeleiding te organiseren. Bij de
vestiging van de statushouders biedt Vluchtelingenwerk Boekel de statushouders
maatschappelijke begeleiding. Vanaf 2016 wordt dit uitgebreid met een zogenaamde
participatieverklaring. Onderdeel daarvan is uitleg over de normen en waarden van onze
gemeenschap; rechten en plichten; wat kan men verwachten van onze maatschappij en wat
wordt er van de nieuwkomer verwacht: participatie. Dit is een uitgebreid ‘Welkom in Nederland’
dat wordt afgesloten met een formele ondertekening van een participatieverklaring.
Opvang asielzoekers
Naast huisvesting voor statushouders is er ook nog steeds behoefte aan opvanglocaties voor
asielzoekers. Dit zijn vluchtelingen die ons land binnen zijn gekomen en in afwachting zijn van
een besluit op hun asielaanvraag.
Voor de opvang van asielzoekers wordt voortdurend een beroep gedaan op gemeenten. De
zoektocht naar opvanglocaties heeft vorig jaar de nodige hectiek veroorzaakt. Bij gebrek aan
tijdelijke opvanglocaties zijn er diverse noodopvanglocaties gebruikt waarbij asielzoekers na
korte tijd weer werden door verhuisd. Dit is geen wenselijke situatie.
Op initiatief van commissaris Van de Donk werken de gemeenten in Brabant aan een aanpak
om de opvang van asielzoekers te gaan organiseren.
Uitgangspunt daarbij is dat gemeenten samen optrekken om zelf voorstellen te doen aan het rijk
en de COA rekening houdend met de mogelijkheden en schaal van de samenwerkende
gemeenten. De Brabantse gemeenten willen hierin samen optrekken, samen
verantwoordelijkheid nemen, waarbij de taak gelijk verdeeld wordt over de provincie.
Hoewel wij als gemeente Boekel beperkte mogelijkheden hebben in de vorm van geschikte
locaties, nemen wij ten aanzien van deze taak onze verantwoordelijkheid. Wij trekken daarbij
samen op met onze buurgemeenten en zullen waar mogelijk onze bijdrage leveren.
Persbericht
De boodschap uit deze memo wordt middels een persbericht geplaatst in Weekblad
Boekel&Venhorst
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