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Onderwerp: Huisvesting statushouders 

Datum indiening vragen: 8 februari 2021 

 

Vragen: 
 
Afgelopen week lazen wij in de krant dat de gemeente Noordoostpolder meer statushouders huisvest 
dan nodig, terwijl andere Flevolandse gemeentes achterlopen (zie 
(https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/214622/merendeel-flevolandse-gemeenten-loopt-achter-met-
huisvesten-statushouders) 
 
De ONS-fractie heeft daarover de volgende vragen aan het college: 
 
Vragen 

1. Wat voor beleid voeren wij met betrekking tot huisvesting statushouders ten opzichte van 
(urgente) huisvesting van onze eigen inwoners? 

Antwoord:  
Wij hebben een wettelijke taak om statushouders die aan onze gemeente worden gekoppeld te 
huisvesten. De provincie is toezichthouder en kan handhavend optreden als we niet aan onze 
wettelijke verplichting voldoen. 
We hebben met Mercatus prestatie-afspraken gemaakt over de huisvesting van statushouders, 
waarbij zij de opdracht hebben het aantal statushouders dat aan de gemeente Noordoostpolder 
is toegewezen te huisvesten. Net zoals we afspraken hebben gemaakt over het huisvesten van 
inwoners met een urgentie. Mercatus slaagt er in om aan alle afspraken te voldoen.  
 

2. Waarom vangen wij meer statushouders op terwijl de wachtlijsten en -tijden van onze eigen 
inwonenden oplopen?  

Antwoord: 
Hoewel het artikel van Omroep Flevoland de suggestie kan wekken dat we meer statushouders 
huisvesten dan nodig, is dat niet het geval. Bedoeld wordt dat Noordoostpolder op het moment 
van de uitvraag al meer mensen had geplaatst dan volgens de halfjaarlijkse taakstelling nodig 
was. Dat gebeurt soms omdat er bijvoorbeeld opeens een gezin met meerdere personen via 
gezinshereiging kunnen worden gepaatst.  Als we voor lopen op onze taakstelling, dan wordt 
dat in mindering gebracht op het aantal te huisvesten statushouders in de nieuwe periode van 
een half jaar. Dan hoeven we dus minder statushouders te plaatsen. 
Op het totaal van het aantal statushouders dat we huisvesten heeft het geen effect: we 
plaatsen alleen het aantal waar we wettelijk aan moeten voldoen.  En als dat meer gezinnen 
zijn, zijn er minder woningen nodig dan als het om alleenstaanden gaat. 
 

3. Wat is de verhouding van de hoeveelheid statushouders die wij opvangen tegenover de 
wettelijk verplichte hoeveelheid op te vangen statushouders? 

Antwoord: 
Wij plaatsen precies het aantal waarvoor we wettelijk een taakstelling hebben. In de uitvoering 
kan lijken dat we achterlopen of vooroplopen, omdat het tussenstanden zijn. 
 
Het artikel van Omroep Flevoland geeft aan dat we 26 statushouders huisvestten, terwijl de 
taakstelling 15 was. Dat geeft een vertekend beeld: de taakstelling van het eerste half jaar was 
10. En voor de tweede helft van 2020 was dat inderdaad 15. Dus over 2020 was de taakstelling 
25. We plaatsten er 26.  
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