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onderwerp Huisvesting voor statushouders 

Geachte heer Ringersma, 

Steenbergen, 15 maart 2016 

Het thema 'vluchtelingen en statushouders' staat al lange tijd hoog op de agenda en de 
laatste maanden krijgt het meer aandacht dan ooit. Terugkijkend naar het afgelopen jaar 
constateren we dat we met uw hulp de taakstelling met het plaatsen van 46 statushouders 
ruimschoots hebben gehaald, 

Onze gezamenlijke opdracht voor 2016 is het huisvesten van in totaal 84 statushouders. 
Om ervoor te zorgen dat we tijdig aan onze taakstelling kunnen voldoen, is voldoende 
beschikbare huisvesting essentieel. We zijn nu ruim 2 maanden onderweg en het blijkt dat 
er tot nu toe 3 woningen beschikbaar zijn gesteld terwijl er ongeveer 28 nodig zijn om aan 
de taakstelling te kunnen voldoen. Het ziet er naar uit dat we met dit tempo, met de weinig 
mutaties binnen de sociale huurwoningen, de taakstelling niet gaan halen. Een gevolg 
daarvan zal zijn dat de gemeente Steenbergen medio augustus onder actief toezicht van 
de provincie zal komen. 

De taakstelling voor 2017 zal gedeeltelijk zijn oplossing kunnen vinden binnen nieuw te 
bouwen (semipermanente) woningen. Gedeeltelijk omdat wij niet willen uitgaan van een te 
grote concentratie van de te huisvesten statushouders. Voor de korte termijn, de 
taakstelling 2016, zien wij de oplossing in het niet verkopen van huurwoningen. Wij hebben 
begrepen dat u in 2016 17 huurwoningen wil verkopen en in 2017 12 huurwoningen. Wij 
willen u verzoeken, gelet op de grote taakstelling in 2016 deze woningen niet te verkopen 
en beschikbaar te stellen voor de huisvesting van statushouders. Ook voor 2017 lijkt het 
ons niet verstandig om sociale huurwoningen te verkopen, omdat dan de taakstelling naar 
verwachting nog hoger zal liggen en de geplande semi-permanante nieuwbouw uitgaande 
van de spreidingsgedachte niet voldoende zal zijn om de taakstelling te kunnen halen. 
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Wij nodigen u uit voor een gesprek over de-lrutsvesting van statushouders en ons voorstel 
om in 2016 en 2017 geen huurwoningeffte verkopen en zullen u hiervoor op korte termijn 
uitnodigen. 
Hoogachtend, 
burgemeester én wethouders van Steenberge/i, 
de locöśè^ìeţaris, de burgemeester, 


