
Gemeente Haarlem 

Haarlem 

Retouradres Postbus 511, 2003PB Haarlem 

Raadsfractie D66 
t.a.v. Mevrouw Dekker 

I 
I 

Datum 
Ons kenmerk 

Contactpersoon 
Doorkiesnummer 

E-mail 
Onderwerp 

13 januari 2015 
2014/500385 
M.N. Jardine 
023-5114622 
mjardine@haarlem.nl 
Beantwoording van raadsvragen ex. art. 38 RvO van de fractie van D66 inzake de 
huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning 

Geachte mevrouw Dekker, 

Op 26 november heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de huisvesting van 
vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Dit naar aanleiding van onder andere 
een krantenartikel "Teeven: Opvang toenemend aantal asielzoekers enorme 
opgave" in de NRG d.d. 23 november 2014. 

Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 
cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 
beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief. 

1) Kunt u aangeven hoeveel aanvragen u de afgelopen 3 jaar tot en met heden 
heeft ontvangen om vluchtelingen met een verblijfsvergunning in Haarlem 
te huisvesten, dan wel van een huurwoning te voorzien? 

Antwoord: U spreekt in uw vraagstelling over aanvragen maar dat 
is hier niet aan de orde. De gemeente Haarlem heeft van het Rijk 
een taakstelling om een aantal personen per jaar van een woning te 
voorzien. Aan die taakstelling is voldaan, en bij het antwoord op 
vraag 2 kunt u zien dat de gemeente meer statushouders heeft 
gehuisvest dan de opgelegde taakstelling in 2012. In 2013 en 2014 
is echter niet aan de taakstelling voldaan. 

Jaartal Aantal 
2012 38 personen 
2013 97 personen 
2014 142 personen 

Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 
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2) Kunt u daarbij aangeven hoeveel vluchtelingen met een verblijfsvergunning 
de afgelopen 3 jaar tot en met heden in Haarlem daadwerkelijk werden 
gehuisvest? 

Antwoord: De huisvesting wordt hieronder schematisch weergegeven. 

Jaartal Gehuisvest in Haarlem 
2012 63 personen 
2013 42 personen 
2014 96 personen 

3) Indien er meer aanvragen zijn voorgelegd bij de gemeente Haarlem dan 
zijn ingewilligd, kunt u aangeven om welke redenen deze aanvragen niet 
zijn gehonoreerd? 

Antwoord: In Haarlem zijn onvoldoende woningen voor statushouders 
beschikbaar. Op dit moment wachten 64 personen (alleenstaanden of grote 
gezinnen) op een woning. Voor 21 personen is op korte termijn een woning 
beschikbaar. Dan blijven er 43 personen over. Hiervoor hebben we naar 
schatting 30 woningen nodig. Dit is de stand van 13 januari 2015. Dit heeft 
voor een belangrijk deel te maken met de grote druk op de woningmarkt in 
onze regio. 

De doorstroming op de sociale woningmarkt is verslechterd onder andere 
door de economische crisis. De beschikbare sociale woningen moeten 
verdeeld worden over meerdere bijzondere groepen. 

Het is daarnaast lastig voor statushouders die uit de COA opvang komen, 
passend aanbod te vinden. Regelmatig moet er woonruimte worden gezocht 
voor (erg jonge) alleenstaanden of hele grote gezinnen. Sociale woningen in 
die categorieën zijn schaarser. De gemeente Haarlem zoekt samen met 
corporaties naar oplossingen om deze mensen sneller door te laten stromen 
richting reguliere huisvesting. 

Hoogachtend, 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, ___de. burgemeester, 

J. Scholten mr. B.Bf Schneiders 



Artikei 38 vragen D66 Haariem e.o. m.b.t. huisvesting 
viuchteiingen met een verbiijfsvergunning 

Geacht college. 

Ondermeer n.a.v. het krantenartikel "Teeven: Opvang toenemend 
aantal asielzoekers enorme opgave' (NRC, 23 november 2014), 
maar ook ivm de recente uitspraak van het Europees Comité voor 
Sociale Rechten op 10 november j.1. aangaande de opvang van 
uitgeprocedeerde asielzoekers en ongedocumenteerden, wil de D66 
fractie van de gemeente Haarlem u graag een aantal vragen stellen. 

Volgens het genoemde krantenartikel geeft staatssecretaris Teeven 
aan dat krapte in de opvang van asielzoekers ondermeer voortkomt 
uit het gegeven dat het voor gemeenten lastig is om aan een 
huurwoning te komen voor vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning. Hierdoor stagneert de doorstroom van 
vluchtelingen en houden vluchtelingen de opvangplekken van 
nieuwe asielzoekers bezet. 

Vraag 1: 

Kunt u aangeven hoeveel aanvragen u de afgelopen 3 jaar tot en 
met heden heeft ontvangen om vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning in Haarlem te huisvesten, dan wel van een 
huurwoning te voorzien? 

Vraag 2: 

Kunt u daarbij aangeven hoeveel vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning de afgelopen 3 jaar tot en met heden in 
Haarlem daadwerkelijk werden gehuisvest? 

Vraag 3: 

Indien er meer aanvragen zijn voorgelegd bij de gemeente Haarlem 
dan zijn ingewilligd, kunt u aangeven om welke redenen deze 
aanvragen niet zijn gehonoreerd? 

Alvast dank voor uw spoedige reactie. 

Met vriendelijke groet, 

Anne-Floor Dekker 

Raadslid D66 Haarlem e.o. 


