
Vragen ex artikel 38 : Visie opvang vluchtelingen gemeente Haarlem 

 

Inleiding: 

De lidstaten van de Europese Unie zijn zaterdag 5-9-2015 na verhitte discussies niet tot een 

gezamenlijke aanpak van de vluchtelingencrisis gekomen. Het heikele punt van herverdeling 

blijft een struikelblok.(*1) 

Dit betekent volgens TROTS Haarlem niet dat de gemeente Haarlem (hoofdstad van Noord 

Holland) nu maar kan wachten wat gaat komen, regeren is vooruit zien, een pro actieve 

houding is gewenst. Kortom wat is de visie van de gemeente Haarlem op de 

vluchtelingenopvang binnen de gemeentegrenzen. 

 

TROTS Haarlem hoopt door het stellen van vragen achter de visie van het college te komen 

of bij te dragen aan de opzet van de visie. 

 

Vragen: 

 

In het Noordhollands Dagblad en Haarlems Dagblad van 4-9-2015 (*2) staat: 
 
HAARLEM - Het aanbieden van huurwoningen aan erkende asielzoekers wordt de komende jaren een 
groot probleem. Nu al stellen gemeenten te weinig huizen beschikbaar.  
Door Frans van den Berg - 4-9-2015, 19:30 (Update 5-9-2015, 8:58)  

 
Gemeenten bieden te weinig huizen aan 
Dat blijkt uit de cijfers die het Centraal Orgaan voor opvang Asielzoekers (COA) deze week heeft 
opgesteld. In heel Nederland zijn tot 1 september 16.004 asielzoekers met een verblijfsvergunning in 
een huurhuis geplaatst. Afhankelijk van de gezinssamenstelling kunnen meerdere mensen in een 
woning. 
Maar voor het eind van het jaar moeten nog 15.723 mensen worden geplaatst die nu nog 
noodgedwongen in de asielzoekerscentra (azc) zitten. Wanneer zij doorstromen naar een gewoon 
huis, dan komen die plekken in de azc's weer vrij. 
Drie maanden 
Wanneer de asielprocedure is afgerond dan krijgt die persoon ofwel een verblijfsvergunning of wordt 
afgewezen en moet dan terug naar het land van herkomst. Het streven is dat de mensen die mogen 
blijven binnen drie maanden een eigen woonruimte krijgen.  
In de tussentijd gaan ze inburgeren, leren Nederlands en oriënteren zich op een baan. Die 
woonruimte moet bij voorkeur worden gevonden tussen de andere Nederlanders, om gettovorming 
te voorkomen. 
Het is niet zo dat de gemeenten rond een asielzoekerscentrum de nieuwkomers moeten huisvesten. 
Het rijk legt de gemeenten een taakstelling op die is gebaseerd op het aantal inwoners van die 
gemeente. Per halfjaar komt het rijk met een taakstelling, gebaseerd op de toestroom van 
asielzoekers. Dat betekent dat de opdracht voor 2016 fors zal groeien gezien de massale toestroom 
van vluchtelingen uit Syrië. 
Voorrang 
De 393 gemeenten hebben niet zelf woningen, maar doen daarbij vooral een beroep op vrijkomende 
huurwoningen van de corporaties. Asielzoekers hebben daarbij voorrang op andere 
woningzoekenden, omdat zij nog geen sociaal netwerk hebben en zelfstandig vrijwel niet aan een 
woning kunnen komen. Maar de voorkeursbehandeling leidt regelmatig tot scheve gezichten bij 
Nederlanders die al jaren op een woning wachten. 
Voor het permanent huisvesten kloppen gemeenten dus bij corporaties aan, die regelmatig lege 
huurwoningen hebben. Veel gemeenten vergeten een claim neer te leggen bij particuliere 
verhuurders (veelal pensioenfondsen), die nog altijd een kwart van de huurwoningen hebben.  



Sowieso doet de ene gemeente meer dan de andere, zo blijkt uit het overzicht van het COA. 
Landsmeer en Laren hebben dit jaar nog geen enkele woning vrijgemaakt voor een asielzoeker met 
een verblijfsvergunning. Toch moet Landsmeer nog 25 en Laren 22 mensen huisvesten. 
Achterstand 
Grote achterstanden zijn er met name in enkele grote steden zoals Haarlem, Haarlemmermeer, 
Purmerend, Zaanstad, Almere en Leiden. Koploper is echter Amsterdam waar tot 1 september voor 
470 asielzoekers een onderkomen is gevonden, maar nog 1448 mensen geplaatst moeten worden.  
De provincie Noord-Holland heeft als toezichthouder vorig jaar al met Amsterdam gesproken. Dat 
heeft niet geleid tot een inhaalslag, zodat nu nieuwe gesprekken worden gevoerd. In het najaar staan 
ook gesprekken met Haarlemmermeer in de agenda omdat deze poldergemeente voor nog 260 
mensen ruimte moet vinden. 
Overigens hebben provincies de mogelijkheid om, als het manen niet helpt, zelf de huisvesting ter 
hand te nemen. De rekening gaat dan naar de betreffende gemeente. 
 

TROTS Haarlem hoort graag hoeveel asielzoekers Haarlem dit jaar in totaal moet opvangen. 

Ook begrepen wij dat er nog een restant was van vorig jaar, klopt dit en hoeveel asielzoekers 

in totaal moeten er dus nog in de gemeente Haarlem worden opgevangen. 

Zijn de schattingen voor volgend jaar al bekend, of wordt er na afloop van het jaar gekeken 

hoeveel asielzoekers binnen kwamen?  

Hoe werkt de verdeling over de verschillende gemeenten, welke criteria worden gebruikt? 

Als we bijvoorbeeld horen dat Nederland 1000 extra mensen moet opnemen betekend dit dan 

bijvoorbeeld in de praktijk na het verdelingssysteem dat er 3 extra plekken in Haarlem nodig 

zijn? 

Er staat in het artikel:” Wanneer de asielprocedure is afgerond dan krijgt die persoon ofwel 

een verblijfsvergunning of wordt afgewezen en moet dan terug naar het land van herkomst” 

Klopt deze uitspraak wel voor de gemeente Haarlem, TROTS Haarlem meent zich te 

herinneren dat de coalitie de uitspraak:” Niemand slaapt op straat heeft gedaan” en dat de 

uitspraak is gedaan dat de ‘ bed bad brood ‘ regeling voor illegalen in Haarlem ook zal 

gelden. Dus dat alle uitgeprocedeerde asielzoekers ook opvang krijgen, klopt dit? 

Er staat in het artikel:” Het streven is dat de mensen die mogen blijven binnen drie maanden 

een eigen woonruimte krijgen.”  

In hoeverre kan Haarlem aan dit streven voldoen? Hoe wordt de achterstand in het huisvesten 

van asielzoekers in Haarlem dan verklaard? 

Het artikel vervolgd met :” In de tussentijd gaan ze inburgeren, leren Nederlands en oriënteren 

zich op een baan”. 

Tot 1 januari 2013 was inburgeren verplicht, daarna niet meer. TROTS Haarlem begrijpt dat 

sinds het moment het inburgeren niet meer verplicht is maar een eigen verantwoordelijkheid 

het aantal mensen wat deelneemt aan een inburgeringcursus sterk is afgenomen. 

Zijn daar voor Haarlem getallen over? Wat gaat het college doen om de dalende lijn van het 

aantal inburgeraars te keren? Is het college het eens met TROTS Haarlem dat je meer kans 

hebt om goed mee te draaien in de maatschappij in Nederland en in dit specifieke geval 

Haarlem als je de Nederlandse taal machtig bent? 

 

Het programma Nieuwsuur (*3) meldt: “Nieuwkomers moeten binnen drie jaar aan de 

inburgeringsplicht voldoen. Ze moeten verschillende examens halen, bijvoorbeeld in 

leesvaardigheid en kennis van de Nederlandse samenleving. Halen ze die niet, dan volgen er 

geldboetes of wordt de verblijfsvergunning ingetrokken”. 

 

Als vanaf 1 januari 2016 van nieuwkomers in Haarlem die niet aan de inburgeringsplicht 

voldoen de verblijfsvergunning wordt ingetrokken, geldt voor deze groep dan ook de ‘ Bed 

Bad Brood’ uitzonderingsregel die Haarlem hanteert en zullen deze mensen dus gewoon in 

http://www.inburgeren.nl/inburgeren-hoe-moet-dat.jsp


Haarlem kunnen blijven of ze nu wel of niet aan de eis hebben voldaan om binnen 3 jaar in te 

burgeren? Heeft het college enig idee om welke aantallen dit zal gaan? 

Is het college nog bereid iets aan de dalend trend en het lage slagingspercentage te gaan doen, 

hetzij uit eigen middelen of het doen van een verzoek aan de overheid? (van de 10.641 

nieuwkomers die in 2013 inburgeringsplichtig werden, waren tot juli dit jaar nog maar zo’n 

17 procent ingeburgerd). 

Voorkomen lijkt TROTS Haarlem beter dan genezen. De druk op de voorschoolse opvang 

voor kinderen met een taalachterstand is nu al enorm. 

 

Even verder:” Per half jaar komt het rijk met een taakstelling, gebaseerd op de toestroom van 

asielzoekers. Dat betekent dat de opdracht voor 2016 fors zal groeien gezien de massale 

toestroom van vluchtelingen uit Syrië”. 

Wat doet het college, zeker gezien het feit dat Haarlem al achterloopt, om klaar te zijn voor de 

taakstelling voor 2016 wat betreft de opvang van vluchtelingen? 

Wat zullen de geschatte financiële gevolgen zijn voor de begroting van een grotere 

taakstelling van bijvoorbeeld 20% ? Wat kost de opvang van asielzoekers de gemeente 

Haarlem nu? 

 

Grote achterstanden in het plaatsen van asielzoekers zijn er onder andere in Haarlem. De 

provincie heeft de mogelijkheid om, als het manen niet helpt, zelf de huisvesting ter hand te 

nemen. De rekening gaat dan naar de betreffende gemeente. 

Is de gemeente al gemaand door de provincie en zo ja hoe vaak?  

Vind het college het verstandig om het zover te laten komen dat de provincie zelf de 

huisvesting ter hand neemt en de rekening naar de gemeente Haarlem stuurt? Schat het 

college dat deze rekening hoger of lager uitvalt dan dat de gemeente Haarlem zelf de 

huisvesting regelt zoals zij ook behoort te doen? Waarom is de gemeente Haarlem eigenlijk 

zo laks met het opvangen van asielzoekers? 

 

Heeft de gemeente Haarlem zelf woningen die het in kan zetten voor de huisvesting? Zo ja, 

hoeveel mensen zullen daar mee geholpen kunnen worden? 

Hoogst waarschijnlijk doet de gemeente vooral een beroep op vrijkomende huurwoningen van 

de corporaties. Vaak hebben asielzoekers daarbij voorrang op andere woningzoekenden, 

omdat zij nog geen sociaal netwerk hebben en zelfstandig vrijwel niet aan een woning kunnen 

komen. Maar de voorkeursbehandeling leidt regelmatig tot scheve gezichten bij Nederlanders 

die al jaren op een woning wachten. 

Kiest het college voor de lijn dat asielzoekers voorrang hebben op Haarlemmers die op de 

wachtlijst staan? 

Elf jaar is tegenwoordig een doodnormale wachttijd voor een sociale huurwoning in 

Amsterdam, het Nederlandse gemiddelde is zeven jaar.(*6) Wat is de gemiddelde wachttijd in 

Haarlem? Hoeveel langer schat het college dat de wachttijd op een sociale huurwoning in 

Haarlem  zal worden als alle nieuwkomers voorrang krijgen? Wat vind het college een 

acceptabele maximale wachttijd voor Haarlemmers? 

Veel gemeenten vergeten een claim neer te leggen bij particuliere verhuurders (veelal 

pensioenfondsen), die nog altijd een kwart van de huurwoningen hebben. 

Gaat de gemeente Haarlem wel een claim bij particuliere verhuurders neerleggen? 

Houdt de gemeente dan wel rekening met de bevindingen van de Woonbond (*4) 

over schokkende prijsverschillen van een 10% hogere huur in de particuliere sector bij het 

doorrekenen van de effecten op de begroting? 

 



Eén op de tien vrijkomende sociale huurwoningen wordt toegewezen aan voormalige 

asielzoekers, blijkt uit cijfers van Bouwend Nederland.(*6).  

De wachttijden op een sociale huurwoning hoeven natuurlijk niet perse te stijgen. 

Kiest het college er voor om extra sociale huurwoningen te gaan bouwen? 

Wil het college ook portakabins, leeg staande kantoorruimte kantoorunits of zelfs de eerder 

door TROTS Haarlem piepschuim woningen inzetten om aan de extra woningbehoefte te 

voldoen? 

 

Ook worden andere opties genoemd : minder slopen, kleinere woningen bouwen en meer de 

hoogte in, gemeenten met een tekort aan sociale huurwoningen minder asielzoekers laten 

opnemen, asielzoekers soms verplichten een huis met iemand anders te delen. (nu rekent men 

met 0,51 huis per persoon).  

Kan het college van de genoemde voorstellen aangeven hoe zij daar over denkt? 

Verspreiding van de nieuwe Nederlanders over Haarlem 

In de nrc (*7) valt te lezen dat arm en rijk in steden steeds verder uit elkaar groeit. 

Segregatie in wijken zal toenemen en voor de gevolgen daarvan wordt al enige tijd 

gewaarschuwd (*8) “De spanningen in de samenleving en het onderlinge wantrouwen tussen 
mensen zullen toenemen en dat zal leiden tot conflicten. Dat kan zich uiten in meer criminaliteit en 
geweld. Ook zullen er grotere politieke spanningen komen en zullen er sekte-achtige bewegingen 
ontstaan die uitingen zijn van onbehagen. Kortom: je krijgt een samenleving die minder geïntegreerd 
is met minder onderlinge solidariteit en meer spanningen en conflicten.” 
 

Hoe wil het college voorkomen dat sociaal zwakkere nieuwkomers in wijken worden 

geplaatst waar het sociaal economische klimaat al minder is dan in andere wijken en zo 

segregatie voorkomen? 

Hoe gaat het college eigenlijk de buurt/ de wijk/ de stad een stem geven als er straks 

misschien wel opvangplekken door de gemeente, of als de gemeente blijft achterlopen met het 

aanbieden van plek uiteindelijk door de provincie, worden aangewezen? 

 

TROTS Haarlem juicht het toe als bijvoorbeeld bepaalde wijken of individuen initiatieven 

tonen voor de opvang, wij hopen dat het college dan actief wijst op de gelden die voor 

burgerinitiatieven beschikbaar zijn. Kan TROTS Haarlem hiervan op aan? 

We zien ook dat burgers nu zelf vluchtelingen op willen nemen in hun eigen huis. Het COA 

en stichting Inlia, die al 25 jaar vluchtelingen in nood helpt, waarschuwen wel niet over een 

nacht ijs te gaan (*9) en dat hulp van buitenaf onmisbaar is. Welke rol ziet het college hier 

voor de gemeente Haarlem qua voorlichting, hetzij alleen of in samenwerking met 

hulporganisaties en/of het COA? 

Over het COA gesproken, TROTS Haarlem vraagt zich al twee maanden af en ziet nu ook 

andere partijen de vraag stellen wat er gaat gebeuren met ‘ De Koepel’. Het lijkt TROTS 

Haarlem van realisme getuigen te stoppen met de indruk te wekken dat er, zeker op de korte 

termijn, iets leuks te doen is met ‘De Koepel’ nu de gemeente al een achterstand heeft met de 

opvang van vluchtelingen en vandaag 7-9-2015 bekend is geworden dat Nederland nog 7214 

extra asielzoekers krijgt.(*10) Er zijn tegenstrijdige berichten, aan de ene kant wordt er 

gezegd dat de COA geen interesse heeft of ‘De Koepel’ niet geschikt vindt en aan de andere 

kant horen we geruchten dat de COA wel degelijk interesse heeft in ‘De Koepel’. 

Als ‘De Koepel’ definitief door de COA is afgewezen ontvangen wij daar graag een 

schriftelijke bevestiging van. 

 

 



TROTS Haarlem wil er op wijzen dat de gemeente Haarlem de plicht heeft gemaakte 

afspraken na te komen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen in EU verband die 

huis en haard hebben verlaten wegens oorlog en onderdrukking. Regel de opvang wel in 

transparantie en democratische samenspraak MET de Haarlemmers is ons advies. 

 

TROTS Haarlem ziet de beantwoording van de vragen en de visie van het college gaarne 

tegemoet! 

 

Met vriendelijke groet 

 

Sander van den Raadt 

 

Fractievoorzitter TROTS Haarlem   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*1 http://www.nu.nl/buitenland/4120000/onenigheid-blijft-europees-beraad-

vluchtelingen.html 

 

*2 http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/metropool/article27493744.ece 

 

*3 http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2055584-minder-nieuwkomers-burgeren-

in.html?title=minder-nieuwkomers-burgeren-in 

*4 http://www.ad.nl/ad/nl/4566/Geld/article/detail/4133715/2015/09/02/Schokkende-

prijsverschillen-in-huurwoningen.dhtml 

*5 http://www.nu.nl/politiek/4117634/pvda-en-vvd-botsen-toekenning-huurwoning-

vluchtelingen.html 

*6 http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/412930-1509/kamer-opvang-vluchtelingen-niet-ten-

koste-van-sociale-huurders 

*7 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/05/arm-en-rijk-steeds-verder-uit-elkaar-in-europese-

hoofdsteden/ 

*8 http://www.nu.nl/politiek/2496771/groter-verschil-arm-en-rijk-leidt-ghettos.html 

*9 http://www.metronieuws.nl/binnenland/2015/09/een-asielzoeker-in-huis-nemen-doe-je-

niet-zomaar 

*10 http://nos.nl/artikel/2056364-nederland-krijgt-7214-ext 
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