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onderwerp Beantwoording artikel 40 vragen betreffende 
statushouders 

Geachte heer Gommeren, 

Steenbergen, 16 september 2015 

Op basis van artikel 40 heeft U de volgende vragen gesteld: 

Ook de VVD fractie volgt de problematiek rondom de vluchtelingen en de huisvesting van 
vluchtelingen en statushouders en onderkent dat deze steeds verder toeneemt. 

Hierover heeft de VVD de volgende vragen aan het college: 
1. Iedere gemeente in Nederland heeft voor de huisvesting van statushouders zijn 

quotum, hoe wordt dit vastgesteld? 
2. Hoe groot is dit voor de gemeente Steenbergen en hoe vaak wordt het bijgesteld ? 
3. In hoeverre is door de gemeente Steenbergen dit quotum ingevuld en binnen 

hoeveel tijd dient dit ingevuld te worden en wat gebeurt er bij niet op tijd invullen? 
4. Hoe verhoudt zich de prestatie m.b.t. invulling van de gemeente Steenbergen t.o.v. 

buurgemeenten en het landelijk gemiddelde? 
5. Hoe verloopt het proces van aanmelding door statushouders? 
6. Wat zijn geschikte accommodaties en zijn die in onze gemeente voldoende 

aanwezig te denken aan bijvoorbeeld woningcorporaties ? 
7. Hoe verloopt het toezicht en de controle bij huisvesting en zijn er veel klachten 

over bewoning en gedrag van statushouders? 

Wij beantwoorden deze als volgt: 
1. De Staatssecretaris van Justitie maakt ieder half jaar op basis van artikel 60b van 

de Huisvestingswet (HVW) een prognose bekend van het aantal te huisvesten 
verblijfsgerechtigden en op basis hiervan wordt aan alle gemeenten een 
taakstelling van het aantal te huisvesten verblijfsgerechtigden opgelegd. Deze 
prognose is afgeleid van het aantal verblijfsgerechtigden dat nog in de centrale 
opvang verblijft en van het aantal asielzoekers dat naar verwachting het komende 
halfjaar een verblijfsvergunning zal worden verleend. De halfjaarlijkse taakstelling 
wordt naar inwonertal over de gemeenten verdeeld. De gemeenten zijn op grond 
van de Huisvestingswet verplicht om deze taakstelling binnen de wettelijk 
vastgelegde termijn van een halfjaar te realiseren. 
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2. Voor de tweede helft van 2015 is de taakstelling is vastgesteld op 14.900 te 
huisvesten vergunninghouders. Voor Steenbergen is dit voor de tweede helft van 
2015 21 statushouders. De prognose voor de eerste helft van 2016 is gesteld op 
20.000 te huisvesten vergunninghouders. Deze aantallen liggen fors hoger dan 
voorgaande jaren. In onderstaand overzicht vindt u het verloop van de individuele 
taakstellingen vanaf 2012 

Periode Taakstelling Steenbergen 
1e helft 2012 4 
2e helft 2012 4 
1e helft 2013 7 
2e helft 2013 9 
1e helft 2014 9 
2e helft 2014 13 
1e helft 2015 20 
2e helft 2015 21 
1e helft 2016* 28* 

* prognose op basis van cijfers van het C.O.A. en het plan van de Europese unie 
om extra vluchtelingen te verdelen. 

3. De eerste helft van 2015 heeft Steenbergen op 1 juli 25 statushouders geplaatst 
waardoor de taakstelling van 20 ruimschoots gehaald is. De achterstand van 2014 
van 13 statushouders is derhalve met 5 ingelopen, we hebben derhalve nog te 
maken met een achterstand van 8 statushouders. Wanneer een gemeente de 
taakstelling een aantal maal opeenvolgend niet behaald komt deze trapsgewijs 
onder toezicht te staan, met in het ergste geval een totale overname van alle taken 
door de provincie, waarbij de bijbehorende kosten verhaald worden op de 
betreffende gemeente. 

4. Alle buurgemeenten hebben te maken met een achterstand, volgens navraag bij 
de provinciale regievoerder heeft het merendeel van de Nederlandse gemeenten 
te maken met een achterstand. Van de buurgemeenten heeft op dit moment enkel 
Woensdrecht te maken met een verhoogde onder toezichtstelling, waarvoor een 
plan van aanpak ingediend is bij de provincie. 

5. Het COA heeft na vergunningverlening twee weken de tijd om een informatieprofiel 
op te stellen en de koppeling aan een gemeente tot stand te brengen. Na de 
koppeling heeft de gemeente gemiddeld tien weken de tijd om huisvesting te 
regelen en twee weken om de verhuizing te laten plaatsvinden. De totale 
doorlooptijd - van vergunning tot verhuizing - zal daardoor in totaal gemiddeld 14 
weken moeten bedragen. Momenteel heeft de gemeente Steenbergen voldoende 
statushouders gekoppeld gekregen om te kunnen voldoen aan de taakstelling. 
Steenbergen is geen krimpgemeente en er is helaas sprake van krapte op de 
woningmarkt (Stadlander en woningstichting Dinteloord) waardoor de achterstand 
in 2014 is ontstaan. 

6. De statushouders worden gehuisvest in het aanbod van Stadlander en 
Woningstichting Dinteloord. Zij zijn hier ook actief mee bezig, als is het voor hen 
soms lastig om het moment van beschikbaarheid van een woning enerzijds af te 
stemmen op het moment van behoefte aan een woning anderzijds. Woningen die 
te huur worden aangeboden op de particuliere woningmarkt zitten doorgaans 
boven de maximale huurgrens waardoor men geen huurtoeslag ontvangt. 
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7. Er zijn bij ons geen gevallen bekend van klachten over bewoning door 
statushouders. De opvang (maatschappelijk begeleiding) wordt gedaan door 
vrijwilligers van Vluchtelingenwerk Steenbergen. Zij krijgen intensieve 
(thuis)begeleiding gedurende het eerste half jaar waarbij de statushouder een 
vaste begeleider heeft die hem wegwijs maakt in de Nederlandse en lokale 
samenleving is aanbevolen en versoepelt de weg richting inburgering. Speciale 
aandacht is voor het proces van woninginrichting zowel op het gebied van 
begeleiding bij de aanschaf, als op het gebied van de besteding en verantwoording 
van het inrichtingskrediet. De maatschappelijke begeleiding draagt zorg voor de 
fysieke begeleiding op de dag van plaatsing in de gemeente en begeleidt de 
statushouder (en diens gezin) na aankomst op het station bij bezichtiging woning, 
tekenen huurcontract, inschrijving BRP, indienen van de aanvraag uitkering etc. 
Uiterlijk 2 jaar na plaatsing in de gemeente wordt de statushouder overgedragen 
aan de reguliere toegangspunten. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
ópAoaaSègĩetăĩĩs, de burgemeester, 


