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Vragen:
1. klopt het bericht op omroep Flevoland dat we als gemeente nog 60 statushouders
dienen te huisvesten in 2015.
Antwoord:
Op 1 september was de huisvestingsopgave voor onze gemeente 58
vergunninghouders. Inmiddels is weer voor 22 vergunninghouders (waaronder
nareizigers/gezinsherenigers) een passende woning beschikbaar, zodat per
heden 2 september er nog sprake is van een huisvestingsopgave van 35
vergunninghouders. We liggen dus op koers en zullen naar verwachting het jaar
kunnen afsluiten met een huisvestingsoverschot van 3 vergunninghouders.
2. waar zit het probleem dat de huisvesting voor deze doelgroep blijkbaar zo moeizaam
verloopt?
Antwoord:
De huisvesting van verblijfsgerechtigden via een landelijke taakstelling is een
logistiek vraagstuk waarbij niet op alle kritische factoren gestuurd kan worden.
Lokale verschillen leiden daarom tot imperfecties van het logistieke model
m.b.t. de reguliere huisvesting van vergunninghouders. Momenteel is de
“vraag” naar reguliere woningen mede door het hoge tempo van
vergunningverlening aan bepaalde groepen asielzoekers (uit Syriërs en Eritrea)
veel groter dan het “aanbod” (lees: oplevering van geschikte woningen). Die
woningen zullen op termijn beslist wel vrij komen, maar niet op dit moment.
3. Waar verblijven deze statushouders (die geen huisvesting kan worden geboden waar
zij recht op hebben) op dit moment?
Antwoord:
Doorgaans verblijven de vergunninghouders in een AZC. Sommigen kunnen
voorlopig intrekken bij familie of vrienden.
4. Staat het niet kunnen plaatsen van statushouders, de opvang van nieuwe
vluchtelingen 'in de weg'?
Antwoord:
Neen, er is in beginsel geen verband tussen opvang van nieuwe vluchtelingen
en het niet kunnen uitplaatsen van vergunninghouders.
5. kan de gemeente het probleem van de huisvesting voor de statushouders
(gedeeltelijk) oplossing en zo ja op welke manier en op welke termijn?
Antwoord:
Als met deze vraag gedoeld wordt op onze gemeente, dan volstaat een
verwijzing naar de beantwoording van vraag 1.
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