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Onderwerp
Een tussenvoorziening voor statushouders

Steenbergen; 30 augustus 2022

Aan de Raad,

De opvang van vluchtelingen vraagt veel van de gemeente Steenbergen. We leveren een bijdrage 
door Oekraïense vluchtelingen op te vangen op een tweetal locaties. We ondersteunen 
gemeenten in ons district de Markiezaten om de opgelegde crisisnoodopvang vorm te geven. We 
leveren inspanningen om te voldoen aan de jaarlijkse taakstelling inclusief de versnelling om 
7.500 statushouders in de asielopvang binnen 6 weken versneld te huisvesten. Verder zijn we 
met onze collega's in het district bezig met een plan hoe we structureel een bijdrage kunnen 
leveren in de asielketen (huisvesting statushouders en asielopvang) voor de lange termijn.

De gemeente Steenbergen is één van de weinige gemeenten in onze regio die consequent haar 
taakstelling haalt, zo ook voor de eerste helft van 2022. Voor de tweede helft van 2022 is onze 
reguliere taakstelling vastgesteld op 19 statushouders, waarvan wij er al 5 hebben weten te 
huisvesten. Dit betekent dat er nog 14 statushouders moeten worden gehuisvest. De 
verwachting is overigens dat de taakstelling nog dit najaar naar boven zal worden bijgesteld.

Desondanks heeft het college besloten om vanaf september 15-20 opvangplekken te creëren in 
een eigen tussenvoorziening. Dit stelt ons in staat om als gemeente bij te dragen aan het 
verlagen van de druk op de landelijke en regionale asielketen. Daarmee doen wij ook ons deel als 
het gaat om de verlichting van onmenselijke toestanden in bijvoorbeeld Ter Apel. Wij spreken de 
hoop en verwachting uit dat het Rijk en andere gemeenten hierin ook hun rol zullen oppakken. 
De opvangplekken in onze tussenvoorziening maken onderdeel uit van onze verplichte 
taakstelling. Deze statushouders zullen derhalve uiteindelijk permanent in onze gemeente 
worden gehuisvest zodra één van de woningstichtingen een woning voor hen beschikbaar heeft.

Zoals u dat van ons gewend bent, doen wij dit op een verantwoordelijke en humane manier, 
verspreid over alle kernen en met aandacht voor integratie en participatie. De maatschappelijke 
integratie van deze 5 huishoudens wordt de eerste 2 jaar uitgevoerd door Vluchtelingenwerk 
Steenbergen. Hiervoor zijn geen extra middelen nodig, omdat dit past binnen de gemaakte 
subsidieafspraken met Vluchtelingenwerk. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van een 
bijstandsuitkering en het eventueel verstrekken van bijzondere bijstand wanneer er een woning 
beschikbaar wordt gesteld.

Tegelijkertijd betekent dit besluit geen verdringing van inwoners (in het bijzonder nestverlaters 
en starters), omdat de mensen in een tussenvoorziening volgens de taakstelling-methode 
stapsgewijs in onze kernen worden gehuisvest. Daarnaast blijven wij ondanks de grote druk op
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de woningmarkt meer dan gemiddeld inzetten op sociale huurwoningen en koopwoningen 
geschikt voor starters en nestverlaters.

Voor deze tussenvoorziening gaan wij het pand aan de Vestinghlaan gebruiken waar nu alleen 
Oekraïense vluchtelingen worden gehuisvest. Dit is mogelijk doordat onze capaciteit om hen op 
te vangen consequent onvolledig wordt benut. Dit heeft voornamelijk te maken met een 
stagnerende instroom van Oekraïense vluchtelingen en met hun terugkeer naar Oekraïne. Het 
pand aan de Vestinghlaan kent een gezamenlijke entreehal, drie gangen met kamers en een 
appartement. Op de begane grond bevindt zich één gang met 7 kamers, op de eerste verdieping 
2 gangen met ieder 5 kamers. Iedere gang is volledig afgesloten van de rest van het gebouw en 
heeft een gezamenlijke huiskamer, keuken en sanitair. Op de tweede verdieping bevindt zich een 
appartement voor 5 personen. Voor de 15-20 opvangplekken reserveren we één gang van 5 
kamers.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, X
burgemeester en wethouders^an Steenbergen, 
de secretaris, -JL^de burgemee
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