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Geachte heer/mevrouw,

In het kader van actieve informatieverlening van het college aan de gemeenteraad
doen wij u hierbij informatie toekomen over de huisvesting van statushouders in de
gemeente Waalre.
In maart 2018 hebben wij u geïnformeerd dat het was gelukt om de achterstand in
de taakstelling volledig in te lopen. Daarbij hebben wij u de brief van de provincie
met het beëindigen van het actief toezicht toegezonden.

De nieuwe taakstelling voor geheel 2018 was 24 statushouders, die we voor een deel
ook hebben ingevuld. Reeds langere tijd zijn er twee grotere gezinnen (van 6 en 7
personen) aan de gemeente gekoppeld. Het is de woningcorporaties tot op heden
niet mogelijk gebleken om hiervoor geschikte woonruimte te vinden. Gevolg hiervan
is dat we toch weer een achterstand in realisatie van de taakstelling hebben

opgelopen,

Ook de toezichthouder constateert een achterstand en heeft het predicaat 'voldoet
niet'aan de gemeente gegeven. Omdat we echter begin 2018 onze taakstelling wel
hadden ingevuld is er nog geen actief toezicht (trede 2 interventieladder). Er is
geregeld contact met de provincie. Bovendien ziet de provincie dat Waalre haar best
doet om huisvesting te vinden, Als we uiterlijk 1 maand na de peildatum (1 januari)
de taakstelling hebben ingevuld, krijgen we de beoordeling 'voldoet (gedeeltelijk)".
De brief van de provincie hierover doen wij u als bijlage bij deze brief toekomen.

Omdat het lastig is een geschikt aanbod te vinden, hebben we besloten om een
specifiek gezin het gemeentelijk pand Raadhuisstraat 22 als woonruimte aan te
bieden. Dit pand werd ingezet voor kamerbewoning door statushouders, maar is door
verhuizingen recent leeg gekomen en dus beschikbaar.
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Het pand is dus leeg én geschikt voor een gezin én heeft alle noodzakelijke
voorzieningen op de begane grond. Dit laatste is een eis vanwege lichamelijke
beperkingen van een van de gezinsleden.
Na deze huisvesting van 6 personen, moet er nog 1 woning voor huisvesting van het
andere gezin worden gevonden. We hebben hierover geregeld overleg met de

woningcorporaties, maar er zijn op dit moment weinig mutaties in de voorraad.

We hopen dat er door verhuizing op korte termijn toch een dergelijke woning
beschikbaar komt. Tevens zijn we in overleg om de voorraad sociale huurwoningen
voor iedereen, en dus ook deze doelgroep, te vergroten. Daarbij kan gedacht worden
aan tijdelijke woningen (tiny houses) en reguliere woningbouw. Daarnaast worden
de mogelijkheden van inzet van ander gemeentelijk vastgoed bekeken.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

urgemeester,

de

drs. l.W. Brenninkmeijer

drs. J.W,F. Compagne
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