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Geacht college,

Op 28 april hebben wij van één van uw gedeputeerden een brief ontvangen over de
huisvestingsopgave statushouders. Deze brief is ook gestuurd aan onze raad. Wij zijn
teleurgesteld over de manier waarop u in dit geval en in deze context invulling geeft
aan uw rol. De maatschappelijke opgave is groot en bij uw college bekend: beiden,
inclusief de urgentie van de opgave, zijn ook bij ons bekend.

Wij lichten dit graag nader toe. Momenteel constateren wij dat diverse oorzaken aan
de basis liggen van de maatschappelijke opgave op het gebied van wonen en
opvang. De krapte op de woningmarkt, een terughoudend bouwbeleid, de beperkte
investeringscapaciteit bij woningcorporaties en de stikstofproblematiek zijn hierbij
oorzaken. Daarnaast constateren wij ook dat er, meerjarig, sprake is van niet
toereikend rijksbeleid op het gebied van de opvang van vluchtelingen en dat de
toewijzing van statushouders allerminst passend is. En daarbovenop de opdracht om,
zonder additionele bevoegdheden, opvang te realiseren voor vluchtelingen uit
Oekraïne maken dat wij op alle fronten aan het versnellen zijn, net als vele andere
gemeenten.

Met inachtneming van uw toezichthoudende taak en onze wettelijke
verantwoordelijkheid past bij deze complexe opgave een collegiale opstelling, die
recht doet aan de “één-overheidsgedachte”; integraal, met respect voor draagvlak,
draagkracht en mogelijkheden. Het afvinken van toezichtstaken past daar in
tegenstelling niet bij, wel het met elkaar verkennen van (tot nu toe onverkende)
mogelijkheden om de opgave op te lossen. U mag erop vertrouwen dat de
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huisvesting van statushouders continu op onze agenda staat en op de agenda van het
overleg met de woningcorporaties in onze gemeente.

Wij rekenen derhalve op uw constructieve medewerking op
het moment dat wij met oplossingen komen, die bijdragen aan
het oplossen van de maatschappelijke opgave op het gebied
van wonen en opvang. Ook als deze oplossingen niet direct
voor de hand liggen of binnen provinciaal beleid zouden
passen. Uiteraard gaan wij daarvoor graag met u in gesprek,
ook omdat wij begrijpen dat wij niet de enige gemeente in
Limburg zijn, die met deze complexe opgave te maken heeft.

Met vriendelijke groeten,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VOERENDAAL,

de secretaris,

de burgemeester,

C.J.H.M. Janssen

W. Houben

