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Integrale aanpak Asielgerechtigden in Lansingerland, Wachttijd sociale huurwoningen en
Alternatieve huisvesting

Gevraagde beslissing
1. De notitie Asielgerechtigden in Lansingerland (T15.15136) vast te stellen, en daarmee:
a. in te stemmen met de visie en lokale uitgangspunten van de gemeente Lansingerland bij de
integratie van asielgerechtigden;
b. kennis te nemen van de daaruit vloeiende maatregelen;
c. in te stemmen met het voorstel om in 2016 versneld 60 asielgerechtigden te laten huisvesten;
d. in te stemmen met de financiële gevolgen van de verhoogde instroom van asielgerechtigden
vanaf 2016;
e. in te stemmen met het verwerken van de financiële consequenties in de Voorjaarsnota 2016.
2. In te stemmen met de notitie Aanpak wachttijd sociale huurwoningen Lansingerland (T15.16412).
3. In te stemmen met de notitie Alternatieve huisvesting asielgerechtigden Lansingerland
(T15.16559).
Samenvatting
In de notitie Asielgerechtigden in Lansingerland gaat het om de visie op en lokale uitgangspunten over
integratie, de daaruit vloeiende maatregelen en de financiële gevolgen van de verhoogde taakstelling.
De notitie gaat in op verschillende beleidsvelden, namelijk huisvesting, participeren, inburgeren en
onderwijs. Tijdens de presentatieavond voor de Commissie Samenleving op 9 juni 2015 en
24 november 2015 is dit onderwerp eerder aan de orde geweest. De gemeenteraad heeft het college
gevraagd om een plan van aanpak. Deze notitie is de uitwerking van die vraag.
In de notitie Aanpak wachttijd sociale huurwoningen Lansingerland wordt ingegaan op de aanpak van
de wachttijd voor de sociale woningvoorraad. Door een lage mutatiegraad van de sociale
huurwoningen in Lansingerland en een toenemende vraag naar deze woningen door urgenten en
asielgerechtigden zou de wachttijd van gemiddeld bijna 6 jaar fors kunnen toenemen. Ondanks
nuancering van de wachttijd is tijdens de raadsbehandeling van de nieuwe woonvisie van de gemeente
op 9 juli 2015 om een notitie verzocht vanwege het toenemende aantal te huisvesten
asielgerechtigden. Deze notitie bevat een analyse van de huidige wachttijd voor sociale huurwoningen
in Lansingerland en een plan van aanpak.
In de notitie Alternatieve huisvesting asielgerechtigden wordt ingegaan op de realisatie van
voldoende (alternatieve) huisvestingsmogelijkheden voor de groeiende groep asielgerechtigden en
tegelijkertijd te voorkomen dat de wachttijd voor reguliere woningzoekenden oploopt.
Financiële consequenties
In de financiële overzichten (hoofdstuk 7 uit de notitie Asielgerechtigden in Lansingerland) zijn alle
maatregelen en activiteiten opgenomen die in de notitie aan de orde zijn geweest. De meeste

maatregelen komen voort uit een verplichting of al bestaande kaders. Dat betekent dat voor de
meeste maatregelen het de reguliere taken betreft van de gemeente.
De kosten zijn berekend op basis van een prognose van 140 asielgerechtigden in 2016 plus een
versnelde huisvesting van 60 asielgerechtigden. Alle uitgaven zullen in de Voorjaarsnota 2016 worden
verwerkt.
In onderstaande tabel is weergegeven wat de totaalkosten zijn voor 2016. Hierbij is onderscheid
gemaakt tussen kosten voor de reguliere taakstelling en kosten voor de versnelde huisvesting.
Tabel 1: Financieel overzicht 2016
Onderdeel

Niet begrote extra uitgaven 2016

Wonen

€ 80.000

Participeren en inburgeren

€ 249.700

Onderwijs

€0

Totaal bij taakstelling 140 asielgerechtigden

€ 329.700

Bij versnelde huisvesting – onderdeel wonen

€ 20.000

Bij versnelde huisvesting – onderdeel participeren
en inburgeren
Bij versnelde huisvesting – onderdeel onderwijs

€ 160.896

Totaal versnelde huisvesting 60
asielgerechtigden
Totaal taakstelling + versnelde huisvesting

€ 180.896

Ontlasting begroting 2017 (naar voren gehaalde
kosten)
Netto kosten 2016

€ 84.416

€0

€ 510.596

€ 426.180

Uit bovenstaande tabel zijn de kosten als volgt samen te vatten:
De niet begrote uitgaven in 2016 voor de taakstelling en de versnelde huisvesting komen neer op een
bedrag van € 510.596. Daarvan bestaat € 84.416 uit naar voren gehaalde kosten. Deze kosten zullen
de begroting in 2017 ontlasten. Dat betekent dat de netto kosten in 2016 voor de taakstelling en de
versnelde huisvesting neerkomen op een bedrag van € 426.180. Hiervan bestaat € 329.700 uit kosten
voor de taakstelling en een bedrag van 96.480 uit kosten voor de versnelde huisvesting.
Verdere procedure
Gedurende de P&C cyclus monitoren we de taakstelling en de financiële gevolgen.
Juridische aspecten
De Huisvestingswet 2014 (artikel 28 en 29) is van toepassing.
Extern draagvlak/burgerparticipatie
Notitie Asielgerechtigden
De notitie is een coproductie tussen de afdelingen Economische & Maatschappelijke Ontwikkeling,
Publiekszaken en Ruimtelijke Ontwikkeling, met input van financiën, communicatie en veiligheid. Ook
heeft de Adviesraad Sociaal Domein een advies gegeven over de notitie. Dit advies is (deels) verwerkt
in de notitie. Daarnaast hebben inloopavonden over mogelijke kleinschalige noodopvang
plaatsgevonden in de drie kernen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk. De input die
inwoners tijdens deze avonden hebben gegeven, is meegenomen in de notitie. Tenslotte hebben
diverse maatschappelijke partners breed input gegeven voor de notitie, soms op het niveau van
visievorming, soms bij de analyse van het probleem of de oplossing ervan. Denk hierbij aan 3B Wonen,
VluchtelingenWerk, Kwadraad, CJG, de scholen, de onderwijsbesturen en GGD.

Het verschil van leefstijl en levensovertuiging is een aandachtspunt voor de hele aanpak. We zijn
scherp op signalen van maatschappelijke onrust, verscherpte tegenstellingen, polarisatie en
radicalisering. Deels zijn we daarbij afhankelijk van meldingen en signalen uit ons netwerk om
knelpunten helder te krijgen. Daarvoor is het belangrijk om een stevig netwerk te hebben en te
onderhouden. Het team van communicatie voert regelmatig een omgevingsanalyse uit om belangrijke
signalen op te vangen.
Notitie Aanpak wachttijd sociale huurwoningen Lansingerland
Het beperken van de druk op de wachttijd voor vrijkomende sociale huurwoningen in Lansingerland,
komt ten goede aan de woningzoekende. De beleidsmaatregelen die de komende jaren ingezet
worden, zullen bijdragen aan het handhaven van de gemiddelde wachttijd voor actief
woningzoekenden van circa 3 jaar en 5 maanden. Een goede samenwerking met woningcorporatie 3B
Wonen is daarbij van belang en zal in de prestatieafspraken tussen gemeente en corporatie tot uiting
worden gebracht. De huurdersvereniging Lansingerland heeft de notitie gelezen en kan zich vinden in
de oplossingsrichtingen.
Notitie Alternatieve huisvesting asielgerechtigden Lansingerland
Door het uitbreiden van de sociale voorraad en het (tijdelijk) inzetten van alternatieve huisvesting
wordt de druk op de wachttijd voor vrijkomende sociale huurwoningen in Lansingerland beperkt, wat
ten goede komt aan de woningzoekende. De huurdersvereniging Lansingerland heeft de notitie
gelezen en kan zich vinden in de oplossingsrichtingen. Zij zijn akkoord met het gebruik van 14% van de
gemuteerde woningen voor asielgerechtigden en de ingebruikname van de Hergerborch.
Met de woonomgeving van Hergerborch is in het afgelopen half jaar al gecommuniceerd over de
plannen. Op weg naar de realisatie van ingebruikname en ook daarna zal communicatie worden
ingezet en een belangrijke bijdrage kunnen blijven leveren aan draagvlak in de omgeving.
Duurzaamheid
We kiezen in de visie en lokale uitgangspunten voor een duurzame insteek. Geen aparte voorzieningen
of losse projecten, maar zoveel mogelijk integreren in het reguliere en staande beleid.
Bijlagen
 T15.15136 - Notitie Asielgerechtigden in Lansingerland
 T15.16412 - Notitie Aanpak wachttijd sociale huurwoningen Lansingerland
 T15.16559 - Notitie Alternatieve huisvesting asielgerechtigden Lansingerland

Toelichting
Inleiding
We zien en lezen inmiddels dagelijks over de wereldwijde vluchtelingenstroom. De impact hiervan
blijft niet beperkt tot het zuiden van Europa. Deze mensen vinden hun weg naar ons land en vragen
ook hier asiel aan. De impact van de wereldwijde vluchtelingenstroom zien we ook terug in
Lansingerland, want de taakstelling voor het huisvesten van asielgerechtigden groeit jaarlijks. Deze
trend heeft zich ingezet vanaf 2013 en duurt in ieder geval nog tot en met 2017. Niet alleen ontstaat
hierdoor een grote druk op de sociale woningvoorraad, ook op het gebied van participeren, inburgeren
en onderwijs staan we voor een aantal uitdagingen. Om de gevolgen van bovenstaande ontwikkelingen
in samenhang in beeld te brengen is ervoor gekozen om drie notities op te stellen en deze gelijktijdig
aan te bieden aan de gemeenteraad ter vaststelling.
Beoogd maatschappelijk effect
Integrale aanpak voor de huisvesting, integratie, participatie en onderwijs voor asielgerechtigden en
een positieve beïnvloeding van de wachttijden voor woningzoekenden.

Argumenten
1.a.1 De visie en lokale uitgangspunten gaan uit van landelijke richtlijnen.
Als we uitgaan van landelijke wetten en richtlijnen, dan ligt de verantwoordelijkheid voor integratie
en inburgering grotendeels bij de asielgerechtigde zelf. De gemeente kan zelf bepalen of en hoe de
asielgerechtigde hierin wordt ondersteund, maar er is geen landelijk integratiebeleid, wet of
verplichting. Voorgesteld wordt om dat uitgangspunt in Lansingerland te handhaven. Dat betekent dat
we geen apart integratiebeleid voor asielgerechtigden maken en dat we zoveel mogelijk aansluiten op
het huidige beleid en werkprocessen.
1.a.2 De landelijke richtlijnen sluiten goed aan bij ons lokale beleid.
Eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid zijn belangrijke pijlers van ons lokaal beleid (Sociaal
Domein). De visie past daarom goed in het bestaande beleid.
1.b.1 Extra maatregelen zijn soms nodig om deze doelgroep te laten integreren.
Ondanks dat we geen apart integratiebeleid maken en geen speciale voorzieningen treffen, zijn soms
extra uitvoeringsmaatregelen nodig om asielgerechtigden te ondersteunen.
We hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:
 Asielgerechtigden hebben dezelfde rechten en plichten als andere inwoners van Lansingerland;
 Integratie betekent daarom inpassing in ons reguliere beleid;
 Extra maatregelen zijn soms nodig om dat voor elkaar te krijgen;
 We starten snel met extra maatregelen, omdat integratie een langdurig proces is;
 Maatwerk is leidend: niet voor alle asielgerechtigden is een extra maatregel of actie nodig;
 De huidige werkprocessen zijn leidend: toegang tot het sociaal domein loopt via de reguliere
toegangspartijen.
1.b.2 We hebben woningen nodig om asielgerechtigden te huisvesten.
Lansingerland moet voldoende huisvestingsmogelijkheden realiseren om de asielgerechtigden te
kunnen bedienen en tegelijkertijd te voorkomen dat de wachttijd voor regulier woningzoekenden
oploopt. Het gaat om 35 woningen ten behoeve van de reguliere taakstelling, en 5 eengezinswoningen
en 40 eenpersoonswoningen (Hergerborch) voor de versnelde huisvesting van 60 asielgerechtigden.
1.b.3 Participatie is het belangrijkste doel voor deze volwassen doelgroep.
In het beleid van de gemeente Lansingerland staat participatie van inwoners in de leeftijdsgroep 18
tot en met 67 jaar voorop. Dit betekent dat we van alle inwoners verwachten dat zij participeren in
de samenleving. Participeren betekent dat je deel uitmaakt van de samenleving en zoveel mogelijk
zelf verantwoordelijkheid neemt voor je eigen leefomstandigheden. Dat kan in de vorm van werk in
loondienst, vrijwilligerswerk of mantelzorgactiviteiten. We treffen maatregelen om ervoor te zorgen
dat asielgerechtigden zo snel mogelijk instromen in de reguliere participatietrajecten. Daarnaast
zetten we in op kritische succesfactoren voor participatie zoals inburgering, leren van de taal,
inkomen en basis op orde.
1.b.4 Voor asielgerechtigde kinderen die de Nederlandse taal niet spreken is extra ondersteuning
nodig.
Voor alle kinderen, dus ook de kinderen van asielgerechtigden, geldt dat zij, vanaf vijf jaar tot het
einde van het schooljaar waarin de jongere zestien jaar wordt, leerplichtig zijn. Voor de asielgerechtigde kinderen die de Nederlandse taal nog niet spreken is extra ondersteuning nodig in de
vorm van Vroeg Voorschoolse Educatie en internationale schakelklassen.
1.c.1 De versnelde huisvesting van 60 asielgerechtigden leidt niet tot een langere wachttijd voor
andere woningzoekenden.
In overleg met 3B Wonen is onderzocht of het mogelijk is om 60 personen versneld te huisvesten. We
kunnen gebruikmaken van de Hergerborch (40 personen) waardoor de wachttijd van de andere

woningzoekenden nauwelijks wordt beïnvloed. Voor de overige 20 personen maken we eenmalig
gebruik van circa 5 eengezinswoningen die 3B Wonen beschikbaar stelt.
1.c.2. De kosten voor bijstand worden gecompenseerd.
Een van de grootste uitgaven voor deze doelgroep voor de gemeente zijn de bijstandslasten. We
kunnen gebruik maken van een financiële regeling van het rijk, waardoor we de bijstandslasten
gecompenseerd krijgen.
1.c.3 Door de versnelde huisvesting hebben we een deel van de taakstelling uit 2017 al uitgevoerd.
De taakstelling (het aantal te huisvesten personen) is gebaseerd op een in de wet beschreven formule.
Als wij vooruitlopend op het jaar 2017 alvast een deel uitvoeren, hoeven we in 2017 dat aantal
minder te huisvesten.
1.c.4 We geven hiermee invulling aan de oproep van de provincie Zuid-Holland en de Veiligheidsregio
Rotterdam om een bijdrage te leveren aan het landelijk vraagstuk van de overvolle
asielzoekerscentra.
Vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam (VRR) kwam in november 2015 het verzoek aan de gemeenten
om een aandeel te nemen in benodigde tijdelijke noodopvang. Voor alle gemeenten in de VRR is de
doelstelling gezamenlijk 500 plaatsen. In Lansingerland zijn o.a. inloopavonden georganiseerd waarbij
raadsleden en inwoners in gesprek gingen over mogelijke tijdelijk opvanglocaties met een omvang van
circa 60 plekken. Het COA heeft naderhand besloten toch niet gebruik te kunnen maken van
kleinschalige noodopvang. Daarna spitste de vraag van de VRR aan de gemeente zich toe op de
mogelijkheid om versneld asielgerechtigden te huisvesten.
1.d.1 De verhoogde instroom van asielgerechtigden heeft financiële gevolgen.
In de notitie is uiteengezet op welke punten we verhoogde uitgaven verwachten. Daarbij is uitgegaan
van de taakstelling van 140 asielgerechtigden in 2016 en het versneld huisvesten van 60
asielgerechtigden.
1.e.1 De begroting voor 2016 is al gereed.
De verwerking van de financiële consequenties vindt plaats in de Voorjaarsnota 2016. De begroting
voor 2016 is immers al gereed.
2.1 Een optelsom van beleidsmaatregelen zorgt voor een stabilisatie van de wachttijd voor een
sociale huurwoning
Momenteel is de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Lansingerland circa 6 jaar
(landelijk circa 9 jaar). Wanneer onderscheid wordt gemaakt tussen actief en passief
woningzoekenden (minimaal 5 reacties op woningen in de afgelopen anderhalf jaar) blijkt de
gemiddelde wachttijd 3 jaar en 5 maanden. Met dit getal lijkt er geen aanleiding voor maatregelen
om de wachttijd drastisch te verkorten. Van belang zijn vooral het nemen van beleidsmaatregelen om
de wachttijd op dit niveau te houden. Met dat doel worden de inspanningen de komende jaren gericht
op:
 Beter benutten van de bestaande sociale huurvoorraad (scheef wonen tegengaan en doorstroming
bevorderen)
 Toewijzingsbeleid beschikbare sociale huurwoningen (Passend en effectiever toewijzen)
 Uitbreiding sociale huurwoningvoorraad
 Beperken afname sociale huurvoorraad
 Alternatieve huisvesting van urgente doelgroepen.
3.1 Naast het inzetten van bestaande sociale huurwoningen wordt Hergerborch in gebruik genomen
en wordt de sociale woningvoorraad uitgebreid.
Voor 2016 zal de taakstelling huisvesting asielgerechtigden naar verwachting 140 personen betreffen
plus de versnelde huisvesting van 60 asielgerechtigden. We zetten in op de volgende sporen voor de
komende jaren:

1.

2.
3.
4.

5.

Inzet van gemiddeld 14% van de sociale woningmutaties van 3B Wonen per jaar voor de komende
4 jaar, we gaan uit van jaarlijks 35 woningen. Dit biedt huisvestingsmogelijkheden voor 140
asielgerechtigden per jaar;
Ingebruikname van 40 woningen in Hergerborch in 2016 voor 40 alleenstaande asielgerechtigden;
Eénmalig beschikbaar stellen van 5 extra bestaande sociale huurwoningen in 2016 voor de
huisvesting van 4-persoonshuishoudens;
In de huidige woningbouwplanning is rekening gehouden met oplevering van circa 120 sociale
huur woningen en 120 starterswoningen1 in de periode 2016-2019. We spannen ons maximaal in
om dit met de betreffende partijen te realiseren en hier zoveel als mogelijk een gelijkmatige
verdeling per jaar in te krijgen;
We versnellen het woningbouwprogramma met de bouw van 22 sociale huurwoningen in
Westpolder Bolwerk deelplan 4 west. Gebaseerd op de aanname dat de taakstelling de komende
jaren onverminderd hoog blijft en de tijdelijke huisvesting in Hergerborch in 2019 beëindigd
wordt2 (dit vraagt in 2019 om extra woningen omdat de in Hergerborch gehuisveste personen los
staan van de taakstelling in 2018), voorziet de versnelling van het woningbouwprogramma voor
de jaren vanaf 2016-2019 in de volgende te realiseren aantallen: circa 140 sociale huurwoningen
en circa 120 starterswoningen.

Kanttekeningen
1.a.1 Het landelijk coalitieakkoord leidt mogelijk tot aanpassing van de visie en lokale
uitgangspunten.
Op 12 oktober sloten de VVD en PvdA een akkoord over de opvang van vluchtelingen. Uitgangspunten
van dit akkoord zijn:
 De bijstandsuitkering en toeslagen voor vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten worden
verlaagd. Ze worden vervangen door ‘bijstand in natura’.
 Sobere huisvesting, bijvoorbeeld in containerwoningen of leegstaande kantoorpanden.
Vluchtelingen die daarin komen, hoeven geen huur te betalen, waardoor voor hen de huurtoeslag
kan vervallen en de bijstandsuitkering verlaagd kan worden. Hierdoor zou op termijn ook de
voorrangsregeling voor vluchtelingen bij de toewijzing van sociale huurwoningen moeten vervallen.
Inmiddels heeft minister Blok de voorgestelde wetswijziging op 1 februari 2016 aangeleverd bij de
Raad van State, waarna de wetswijziging moet worden goedgekeurd door de Eerste en Tweede
Kamer. We hebben de VNG gevraagd om meer duidelijkheid over de snelheid van de voorgestelde
wetswijziging. De VNG heeft aangegeven dat een aanpassing van de Huisvestingswet een ‘lange adem’
nodig heeft. We verwachten daarom niet dat het coalitieakkoord op korte termijn tot uitvoering kan
worden gebracht, maar als dat eenmaal zover is, dan zullen we de visie en uitgangspunten uit deze
notitie mogelijk moeten aanpassen aan de nieuwe landelijke wetgeving.
1.c.1 De versnelde huisvesting werkt alleen als COA zich houdt aan onze voorwaarde om gezinnen van
minimaal 4 personen toe te wijzen.
Bij de berekening van het benodigd aantal woningen zijn we uitgegaan van gezinnen van minimaal 4
personen. In onze gesprekken met het COA zullen we dit ook aangeven.
1.c.2 Indien Lansingerland besluit om niet versneld 60 personen te huisvesten, dan leidt dit mogelijk
opnieuw tot een verzoek van de Veiligheidsregio om alsnog een noodopvang te starten.
In het Bestuursakkoord is opgenomen dat per provincie (2.500 in Zuid-Holland) en per Veiligheidsregio
(500 in de Veiligheidsregio Rotterdam) een bepaald aantal plekken voor opvang moet worden
gerealiseerd. Door het versneld huisvesten kunnen wij aantonen dat vanuit Lansingerland al een
bijdrage is geleverd.

1

Huurders die een sociale huurwoning achterlaten in Lansingerland krijgen voorrang bij de uitgifte van
starterswoningen. Dit verhoogt de mutatiegraad en is daarom van belang voor deze problematiek.
2
Dit is een inschatting, Momenteel wordt nog gesproken over de te hanteren periode. De einddatum kan nog
verschillen van het nu aangegeven jaar 2019

1.c.3 Voor een positieve exploitatie is een minimale bezetting van 40 personen noodzakelijk.
Indien de raad instemt met de ingebruikname van de Hergerborch, dan is een minimale bezetting van
40 asielgerechtigden nodig om voor 3B Wonen een acceptabele exploitatie te realiseren. Bij minder
dan 40 asielgerechtigden zal 3B Wonen de Hergerborch waarschijnlijk niet kunnen inzetten voor
asielgerechtigden of ander urgenten.
1.d.1 De financiële gevolgen kunnen in de loop van 2016 en 2017 nog veranderen als de taakstelling
wordt gewijzigd.
In het kostenoverzicht in de notitie is uitgegaan van een prognose van 140 asielgerechtigden. We zijn
uitgegaan van deze prognose, omdat we de taakstelling voor het eerste halfjaar van 2016 weten (69
personen). De taakstelling kan nog wijzigen als gevolg van de Europese afspraken omtrent de
registratie en herlocatie van vluchtelingen uit Syrië en Eritrea vanuit Griekenland en Italië. Bovendien
is gebleken dat de internationale vluchtelingenstroom moeilijk is te voorspellen. Als blijkt dat de
taakstelling hoger of lager wordt, betekent dit een aanpassing van de financiële gevolgen. We
monitoren dit gedurende de P&C cyclus.
3.1. We gaan bij de planning voor het toevoegen van sociale huurwoningen en starterswoningen uit
van gemiddelden per jaar.
In overleg met de ontwikkelende partijen streven we naar een zo gelijkmatig mogelijke verdeling van
realisatie van alle genoemde aantallen. In de praktijk is dit afhankelijk van vele factoren, zoals
omvang van de locatie, doorloop van het plan- en bouwproces etc.
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Integrale aanpak Asielgerechtigden in Lansingerland, Wachtlijsten en Alternatieve
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De raad van de gemeente Lansingerland;
Overwegende dat
de visie en lokale uitgangspunten uitgaan van landelijke richtlijnen;
de landelijke richtlijnen goed aansluiten bij ons lokale beleid;
extra maatregelen soms nodig zijn om deze doelgroep te ondersteunen;
de verhoogde instroom van asielgerechtigden financiële gevolgen heeft;
de begroting voor 2016 al gereed is.
Gelet op
de Huisvestingswet 2014 (artikel 28 en artikel 29).
Besluit(en)
1. De notitie Asielgerechtigden in Lansingerland (T15.15136) vast te stellen, en daarmee:
a. in te stemmen met de visie en lokale uitgangspunten van de gemeente Lansingerland bij de
integratie van asielgerechtigden;
b. kennis te nemen van de daaruit vloeiende maatregelen;
c. in te stemmen met het voorstel om in 2016 versneld 60 asielgerechtigden te laten
huisvesten;
d. in te stemmen met de financiële gevolgen van de verhoogde instroom van asielgerechtigden
vanaf 2016;
e. in te stemmen met het verwerken van de financiële consequenties in de Voorjaarsnota 2016.
2. In te stemmen met de notitie Aanpak wachttijd sociale huurwoningen Lansingerland (T15.16412).
3. In te stemmen met de notitie Alternatieve huisvesting asielgerechtigden Lansingerland
(T15.16559).
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