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Stand van zaken mbt huisvesten Statushouders en raadsmotie bouwen 100 extra sociale huurwoningen 

Steenbergen; 13 september 2016 

Aan de Raad, 
De provincie heeft een formele taak bij de huisvesting van vergunninghouders. Asielzoekers met een 
verblijfsvergunning, ook wel vergunninghouders genoemd, moeten geschikte woonruimte krijgen. 
De gemeenten in Nederland zijn wettelijk verplicht hiervoor te zorgen. De provincie ziet erop toe dat dit 
daadwerkelijk gebeurt. De provincie Brabant is verantwoordelijk voor het interbestuurlijk toezicht op de 66 
gemeenten in Noord-Brabant. Op grond van de COA-realisatiecijfers (peildatum 1 juli 2016) heeft de 
gemeente Steenbergen de taakstelling voor het 1 e halfjaar van 2016 niet gerealiseerd. Oorzaak is dat de 
gemeente Steenbergen een groot aantal nareizigers verwacht, 21 in totaal, deze zijn nog niet in 
Nederland gearriveerd en tellen voor het COA niet mee. Consequentie is dat de gemeente onder actief 
toezicht komt v.w.b. de taakstelling statushouders. Concreet betekent dit dat er voor 15 oktober 2016 een 
plan van aanpak is opgesteld waarin de gemeente Steenbergen aangeeft hoe de achterstand in te lopen 
tot 1 januari 2018. 

Taakstelling huisvesting statushouders 2016 
Achterstand 2015 1e helft 2016 2e helft 2016 

28 32 

Totaal 2016 

67 

Brabantse 
aanpak 

74 

Totaal 
taakstelling 

141 

Realisatie 
taakstelling 

22 

Nareizenden 

21 

Realisatie incl. 
Nareizenden 

43 

Nog te 
realiseren 
wettelijke taak 

24 

Brabantse 
aanpak 

74 

Totaal taakstelling 

98 

Taakstelling huisvesting statushouders 1 e helft 2016 gemeente Steenbergen 
Achterstand 2015: 7 statushouders 
1 e helft 2016 28 statushouders 

Totaal 35 statushouders 

Tot op heden zijn er in de gemeente Steenbergen 22 statushouders gehuisvest, inclusief nareizenden 
betreft dit 43 statushouders. De woningstichtingen hebben tot op heden 11 woningen beschikbaar 
gesteld, Stadlander 8 woningen en het kleinere Woonkwartier 3. 
Volgens de wettelijke taakstelling dienen er ( 7+28 ) 35 statushouders te zijn ingeschreven in het GBA op 
1 juli 2016 dan pas tellen de statushouders mee voor de taakstelling 1 e helft 2016. 



De taakstelling voor de 2 e helft van 2016 bedraagt 32 statushouders. Over het hele jaar is de taakstelling 
inclusief achterstand 67 statushouders Indien we ervan uitgaan dat de IND de 21 nareizenden ( dit jaar 
nog) toestemming geeft tot afreizen naar Nederland dan dienen we nog (67 - 43) 24 statushouders te 
huisvesten. 

Op de huidige wachtlijst staan momenteel 18 huishoudens, in totaal 58 statushouders. Een deel daarvan, 
23 in totaal, wacht in het AZC in Nederland op een woning in Steenbergen. Het andere deel 35 zit in 
kampen in Turkije en Syrië maar ook Eritrea te wachten op toestemming om af te reizen naar Nederland. 
Momenteel heeft de IND de beslistermijn voor een aanvraag gezinshereniging opgeschort van 6 tot 9 
maanden. 

Een inschatting is dat er nog een 5-tal woningen beschikbaar worden gesteld door de 2 
woningstichtingen. Deze woningen zijn dan voor de 5 grootste huishoudens en dit betreft dan 29 
statushouders, momenteel verblijven 6 daarvan in het AZC in Nederland en 23 wachten op een beslissing 
op hun aanvraag voor gezinshereniging. De wettelijke taakstelling zal in 2016 worden gerealiseerd 
middels de reguliere mutaties bij de woningbouwverenigingen. Ook Stadlander als Woonkwartier geven 
aan dat het realistisch is om er vanuit te gaan dat de reguliere taakstelling voor de huisvesting van 
statushouders in 2016 kan worden gehaald binnen de al bestaande reguliere sociale 
huurwoningvoorraad. 

Stand van zaken wettelijke taakstelling 2016 Brabantse aanpak gemeenten. 

Gemeente Taakstelling Gerealiseerd Saldo nu 
Steenbergen 390 345 -45 
Rucphen 370 331 -39 
Woensdrecht 362 334 -28 
Bergen OP Zoom 1024 885 -139 
Roosendaal 1191 1099 -92 
Peildatum 2 sept. 2016) 

Voor de 74 extra statushouders zijn 30 woningen nodig naar verwachting 8 1/2 persoons en 22 3* 
persoons woningen. Dit kan worden gerealiseerd middels nieuwbouw (semi) permanent en middels 
mutaties verdeeld over de kernen a.g.v. verhuizingen naar de nieuwbouw. 

Taakstelling 2016 en Brabantse aanpak, aantal woningen. 
Taakstelling 2016 
reguliere mutaties 5 

Brabantse aanpak 
uit de verkoop te nemen 
huurwoningen 4 
Nieuwbouw (semi) permanent 1 en 2 persoons 8 

3 İ+) persoons 18 
35 

Extra taakstelling Brabantse aanpak 74 statushouders. 
15 Semi-permanente bouw Buiten de Veste: 33 statushouders 
4 uit de verkoop te nemen huurwoningen: 22 statushouders 

Te kort, nog te huisvesten anderszins 19 statushouders 
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Er is momenteel sprake van een substantieel lagere instroom van vluchtelingen in Nederland. Deze 
ontwikkeling is aanleiding voor een actualisatie van de taakstellingen. In september komt het COA met 
geactualiseerde taakstellingen voor het bieden van noodopvang en het verzorgen van huisvesting aan 
statushouders. In de loop van de komende maand zal dus blijken of de subregionale plannen nog 
doorgang zullen vinden. De nieuwe actualiteit zal tegen het lichte gehouden worden en zal hoogst 
waarschijnlijk leiden tot aanpassingen van de plannen binnen het verband van de subregio Brabantse 
Wal. 

Vluchtelingenwerk Steenbergen 
Inmiddels zijn er 36 vrijwilligers, 8 nieuwe vrijwilligers na het vertrek van Lies Weiten en Lysbeth Strating. 

Juli 2016 Sept. 2016 
Spreekuurmedewerker 3 4 
Juridisch medewerker 0 2 
Maatschappelijk 9 9 
begeleider 
Taalcoach 17 19 
Praktische klussers 1 2 
TOTAAL 30 36 

Gezinshereniging(en): 
Dat zijn er op het moment een heel aantal, een viertal dossiers is geopend. Voor deze en de golf die 
eraan komt zijn er nu twee vrijwilligers die juridisch spreekuur gaan draaien, waarvan een echt jurist is. 
Zodat de gezinsherenigingen hopelijk goed en voorspoedig zullen gaan. 

Nieuwe spreekuren: 
maandag 09.30-11.30 uur algemeen spreekuur (inloop) 
donderdag 09.30-11.30 uur algemeen spreekuur (inloop) 

donderdag 13.30-15.30 uur juridisch spreekuur (op afspraak, voor gezinsherenigingen en naturalisatie). 

Stand van zaken raadsmotie bouwen 100 extra sociale huurwoningen 
In 2016 zijn al gerealiseerd in Reginahof Steenbergen 12 aanleunwoningen in de sociale huursector. 
Voor 2017 zijn de volgende aantallen realisering bouw sociale huurwoningen zeker: 

Locatie Ram van Hagendoornstraat Steenbergen 17 sociale huurwoningen. Locatie Zuidwal 16 sociale 
huurwoningen, bijzondere doelgroep gehandicapten. In totaal dus zeker sinds het aannemen van de 
motie 45 sociale huurwoningen extra. 

In voorbereiding +1- 45 woningen semi-permanente sociale huurwoningen in Buiten de veste 
Steenbergen. Hier worden door Stadlander de laatste voorbereidingen voor getroffen. Dit is door 
vertraging in de aanbestedingsprocedure van Stadlander iets uitgelopen qua planning. 

Maximaal 10 sociale huurwoningen in Dinteloord, plan Spiegelvloot. Is afhankelijk van de totale verkoop 
van het plan. Uitgangspunt is woningen voor de verkoop, maar mocht het plan niet volledig worden 
verkocht zal Woonkwartier deze woningen gaan verhuren. 

Nader te onderzoeken locaties, eventuele extra sociale woningbouw: 
Omzetting bestaande in 2017 vrijkomende intramurale locaties SDW aan de Oostdam, Lindenburghlaan 
in Steenbergen en Welberg Kapelaan Kockstraat, allen in bezit van Stadlander Dit zijn momentele 
intramurale instellingen die in 2017 allen leeg komen te staan, waar Stadlander nader gaat onderzoeken 
of omzetting naar reguliere sociale woningbouw tot de mogelijkheden behoort (uitkomsten van dit 
onderzoek worden verwacht in december 2016). 
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Andere potentiële bouwlocaties, eventueel afhankelijk van o.a. de ontwikkeling inzake de aantallen te 
huisvesten statushouders en ook de resultaten van het onderzoek naar de vrijkomende locaties SDW. 
Extra sociale woningbouw aan de Julianastraat te Nieuw-Vossemeer en aan de Oostgroeneweg te 
Dinteloord. 

Conclusie: Het aantal van 100 te realiseren sociale huurwoningen zoals opgenomen in de motie zal naar 
alle waarschijnlijkheid gehaald gaan worden en mogelijk meer. De Heen en Kruisland zijn zoals u ziet niet 
opgenomen in het rijtje. Er is gelet op snelheid, betaalbaarheid en duurzaamheid (zuinig ruimtegebruik, 
tegengaan leegstand) naar grondposities van de gemeente en die van de corporaties. Nieuwe 
grondposities verwerven in De heen en Kruisland is niet noodzakelijk gelet op het totale gemeentelijke 
plaatje en bovendien te risicovol en strijdjg-meBifit ruimtelijk uitgangspunt van zuinig ruimtegebruik. 

Hoogachtertd, Z 

» 
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