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Geachte leden van de raad,

In het kader van de actieve informatieverlening van het college aan de gemeenteraad
doen wij u hierbij informatie toekomen over de huisvesting van de statushouders in
de gemeente Waalre.
In een brief van juli 2Ot7 jl. hebben wij u reeds geTnformeerd over de voortgang in
de eerste maanden van vorig jaar. Daarbij hebben we ook de wijziging in
samenstelling van de te huisvesten statushouders aangegeven. In 2OI7 was er
vooral sprake van gezinnen, onder meer door gezinshereniging, Ook vluchtelingen
die door gezinshereniging een vergunning krijgen tellen mee voor de taakstelling.
Door deze wijziging kunnen nu gezinswoningen worden aangeboden.

Taakstelling

Op l januari2OLT was er een achterstand in de taakstelling van27 personen. De
gemeente Waalre had voor 2017 een taakstelling van in totaal 23 personen. In
totaal dienden er dus 50 statushouders te worden gehuisvest in 2OI7. Het is gelukt
om voor 44 statushouders woonruimte in Waalre te vinden. Dit waren vooral
gezinnen en daarnaast zijn 7 personen in een gedeelde woning opgevangen. De
achterstand is dus teruggebracht naar 6 personen. Er is al een woning voor een
gezin met 6 personen aangeboden, maar vanwege werkzaamheden in de woning
kan deze pas in januari worden bewoond. Daarnaast is er door verhuizing een
kamer vrijgekomen, die ook in januari weer zal worden bewoond.

Nog te doen
De nieuwe taakstelling voor de 1u helft van 2018 bedraagt 13 statushouders. Voor
een ander gezin van 6 personen loopt een uitvraag bij de corporaties, een ouder
echtpaar zal in januari een seniorenwoning betrekken en de vrijgekomen kamer
kan ingevuld worden. Hiermee zou een flink deel van de nieuwe taakstelling al
ingevuld zijn.

T: O4O

-

Laan van Diepenvoorde 32, Postbus IO.OOO, 5580 GA Waalre
22 82 5OO, E: gemeente@waalre.nl, W: www.waalre.nl, t: @Waalregemeente

Interbestuu rlijk Toezicht
De provincie is toezichthouder in het kader van huisvesting voor statushouders. Zij
ziet erop toe dat elke gemeente doet wat zij moet doen binnen de wettelijke
termijn: 2 keer per jaar, op l januari en l juli controleert de provincie of de
Brabantse gemeenten hun taakstelling gehaald hebben of niet. Als een gemeente
de taakstelling niet haalt, informeert de toezichthouder naar de oorzaak van de
ontstane achterstand (hoor- en wederhoor).
Vanwege opeenvolgende achterstanden is Waalre in dit verband onder actief
toezicht geplaatst. Er is hierop een Plan van Aanpak gemaakt, waarmee is
aangegeven hoe de gemeente zo snel mogelijk aan haar verplichtingen zal voldoen.
Als dat niet het gewenste resultaat geeft, kan de provincie zo nodig ingrijpen en op
kosten van de gemeente overgaan tot het huisvesten van vergunninghouders. De
provincie is in de loop van vorig jaar meermalen op de hoogte gehouden over de
ontwikkelingen. Gezien de geschetste omstandigheden hebben we verzocht om de
nog resterende achterstand als verschoonbaar te kwalificeren.

Door een gezamenlijke inzet van de gemeente, woningcorporaties, vrijwilligers en
Stichting Steunpunt Vluchtelingen Waalre is het gelukt om de achterstand in te
lopen.
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