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IBT huisvesting statushouders,

Provinciale Staten van Drenthe, in vergadering bijeen op 18 december 2019, ter behandeling vreemd
aan de orde van de dag.

Constaterende dat:
Gedeputeerde Staten de Drentse gemeenten gevraagd hebben aandacht te schenken voor
de huisvesting van statushouders.
Gedeputeerde Staten aangeeft dat de wachttijden in Drenthe door diverse redenen weer

-

-

oplopen.
Gedeputeerde Staten aangeeft dat een stijgende vluchtelingeninstroom een oorzaak
hiervoor is waardoor er een volledig beroep gedaan wordt op de taakstellingsruimte van

gemeenten.l
De gemiddelde wachttijden in Drentse gemeenten soms jarenlang is.2
De wachttijden overal landelijk oplopen.
ln een enquête geeft een derde van de woningcorporaties aan dat zij meer dan2O% van hun
woningen verhuren aan urgenten en andere voorrangsgroepen, waaronder statushouders.t

Spreken onze zorgen uit over:
Het feit dat door de stikstofcrisis de woningbouw in 2019 sterk is achtergebleven (60.000
nieuwe woningen) en in 2020 het vooruitzicht nog zorgwekkender is (55.000 nieuwe
woningen).4
De Nederlandse bevolking groeit tot L9,6 miljoen inwoners in 2060.
Het grootste deel van de groei komt doordat er meer mensen immigreren dan emigreren.
Het verwachte migratiesaldo van 2019 tot 2030 komt uit op gemiddeld 82 duizend per jaar,
27 duizend meer dan in de periode 2O70-2OIg.s Dit betekent een stad L,2 maal zo groot als
Assen per jaar erbij in Nederland.6
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https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/109026/Wachttijd-voor-huurhuis-in-Assen-moet-terug-naar-twee-jaar

https://www.woononderzoek.nl/nieuws/Woonruimteverdeling-woningcorporaties-onderzocht-door-RIGO/88
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/huizenbouw-zakt-verder-weg-door-stikstofcrisis-bdb1b8cc/
s
https://www.cbs.nl/nl-nl/n¡euws/2019/51/prognose-19-miljoen-inwoners-in-2039
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Er grote en wijdverspreide twijfels bestaan over de duurzaamheid van deze trend, voor zowel
een prettige samenleving als ecologische duurzaamheid van zoveel mensen in zo'n klein

landje.T

Het gegeven dat hoe meer woningen met voorrang worden toegewezen, hoe minder er
overblijven voor reguliere woningzoekenden.

Verzoeken het college
Bij het Rijk de problematische situatie m.b.t. huisvesting van statushouders volgens de
halfjaarlijkse taakstelling van het Rijk aan te kaarten.
Bij het Rijk de wettelijke taak in het begeleiden van nieuwkomers van gemeenten, zoals
verankerd in de Wet lnburgering, kritisch onder de aandacht te brengen.

en gaan over

tot de orde van de dag.
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https://allecijfers.n l/gemeente/assen/
https://www.ad.n l/bin nenla nd/zorgen-om-overbevolking*a13454c2/

