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Geachte heer Uppelschoten,

ln uw brief van 21 december 2O2O stelde u een aantal vragen over de huisvesting
van statushouders. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1
De sociale huurwoningen, die niet kunnen worden toegewezen aan statushouders, komen die wel beschikbaar voor Drentse woning zoekenden?

Antwoord

1

Er staan geen woningen leeg in afwachting van statushouders. Er worden
pas wo-ningen toegewezen indien zich

daadwerkelijk statushouders aandienen. Deze mensen worden door het COA aan gemeenten gekoppeld.

Vraag 2
Als deze woningen niet beschikbaar komen hoeveel worden er dan in reserve gehouden voor toekomstige statushouders?

Antwoord 2
Nul.

2

Vraag 3
Hoeveel woningzoekenden voor sociale huurwoningen staan er ingeschreven per

Drentse gemeenten?

Antwoord 3
Wij beschikken niet over exacte cijfers. Uit onze contacten met corporaties blijkt dat de lijst ingeschrevenen doorgaans ca. 3.000 mensen telt.

Vraag 4
Hoelang staan woningzoekenden voor een sociale huurwoning gemiddeld ingeschreven?

Antwoord 4
Wij beschikken niet over deze informatie.

Vraag

5

Hoe groot is het quotum van de sociale huurwoningen voor statushouders in de

afzonderlij ke Drentse Gemeenten?

Antwoord 5
Zulke quota bestaan niet.

Vraag 6

Willen de Drentse Gemeenten zelf de mogelijkheid krijgen om te bepalen hoeveel statushouders ze willen huisvesten in relatie tot het aantal inwoners en het
aantal ingeschrevenen voor een sociale huurwoning?

Antwoord 6
De Drentse gemeenten zijn gebonden aan nationale regelgeving en afspraken met en voor gemeenten. Het aantal statushouders wat het COA
aan gemeenten toewijst is gekoppeld aan het aantal inwoners per gemeente. Elke gemeente in Nederland krijgt per inwoner dus evenveel
statush

o

ud e rs toegewezen.

Vraag 7
Wil de Provincie Drenthe wel toezichthouder blijven bij de huisvestiging van
tatushouders, binnen een systeem met opgelegde quota voor Gemeenten door
de Rijksoverheid?

Antwoord 7
Het toezicht op de gemeenten rs een wettelijke taak. Waar dit als toezichthouder passend is brengen wij de problemen van onze gemeenten
bij de Rijksoverheid onder de aandacht.
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Vraag 8

Waarom pleit de Provincie in haar brief d.d. 'l dec. aan de landelijke Regietafel
Migratie en lntegratie voor de herinvoering van de landelijke voorrangsverplichting voor de woningtoewijzing aan statushouders door de woningcorporaties?

Antwoord 8
Deze voorrangsverplichting is voor Drenthe niet nodig, in onze ogen
echter wel voor andere gemeenten in Nederland. Mede doordat buiten
Drenthe niet altijd goed gehuisvest wordt, ontstaan er in Drentse gemeenten ad mi n i strati eve a chte rsta nden.
Oorzaak is het gebrek aan mensen die door het COA worden doorver'
wezen aan het Noorden. Landelijke afspraken maakt het niet mogeliik
deze achterstanden kwijt te schelden.

Vraag 9

Worden de kwetsbare inwoners van Nederland, degenen die ingeschreven staan
voor een sociale huurwoning, niet het slachtoffer?

Antwoord 9
Zowelbestaande wachtenden als statushouders kunnen kwetsbaar ziin,
maar dit is lang niet voor iedereen het geval. Statushouders die te lang
wachten op een huurwoning, burgeren minder goed in omdat zij geen
bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse samenleving, dit is voor
geen enkele belanghebbende wenselijk. Daarnaast zetten corporaties hoe ingewikkeld dit ook is- zich altijd extra in voor extreme spoedgevallen, zowel wat betreft statushouders a/s andere woningzoekenden.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

md/coll

, secretaris

Aan: de voorzitter van de Provinciale Staten van de provincie Drenthe
Mevrouw J.Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen
Datum: 21 December 2020
Betreft: Schriftelijke vragen ex.art.41 Reglement van Orde over de huisvesting van statushouders en
inwoners van Drenthe in sociale huurwoningen.
Geachte voorzitter,
Huisvesting is voor iedereen van groot belang, zowel statushouders als inwoners van Drentse
Gemeenten willen graag in een goede woning verblijven, het is een van de eerste levensbehoeften.
Nu blijkt, in Drenthe, dat de Gemeenten niet kunnen voldoen aan de invulling van de opgelegde
quota voor de huisvesting van statushouders. Er komen te weinig statushouders naar Drenthe, zij
worden verwezen, geven de voorkeur aan huisvestiging in het westen van het land. In deze Drentse
Gemeenten zullen ongetwijfeld ook inwoners met een Nederlands paspoort ingeschreven staan om
in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning. Zij krijgen mogelijk niet de beschikking over
deze vrije sociale huurwoningen, omdat deze gereserveerd blijven voor statushouders.
Daarom de volgende vragen.
1. De sociale huurwoningen, die niet kunnen worden toegewezen aan statushouders, komen
die wel beschikbaar voor Drentse woning zoekenden?
2. Als deze woningen niet beschikbaar komen hoeveel worden er dan in reserve gehouden voor
toekomstige statushouders?
3. Hoeveel woningzoekenden voor sociale huurwoningen staan er ingeschreven per Drentse
gemeenten?
4. Hoelang staan woningzoekenden voor een sociale huurwoning gemiddeld ingeschreven?
5. Hoe groot is het quotum van de sociale huurwoningen voor statushouders in de afzonderlijke
Drentse Gemeenten?
6. Willen de Drentse Gemeenten zelf de mogelijkheid krijgen om te bepalen hoeveel
statushouders ze willen huisvesten in relatie tot het aantal inwoners en het aantal
ingeschrevenen voor een sociale huurwoning?
7. Wil de Provincie Drenthe wel toezichthouder blijven bij de huisvestiging van statushouders,
binnen een systeem met opgelegde quota voor Gemeenten door de Rijksoverheid?
8. Waarom pleit de Provincie in haar brief d.d. 1 dec. aan de landelijke Regietafel Migratie en
Integratie voor de herinvoering van de landelijke voorrangsverplichting voor de
woningtoewijzing aan statushouders door de woningcorporaties?

9. Worden de kwetsbare inwoners van Nederland, degenen die ingeschreven staan voor een
sociale huurwoning, niet het slachtoffer van een genereus toewijzingsbeleid van sociale
huurwoningen aan statushouders?
Alvast dank voor de beantwoording, die hopelijk een bijdrage levert aan het oplossen van de sociale
woningnood.
Nico Uppelschoten.
Fractievoorzitter PVV Drenthe.

