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Bestuurlijke context  

Conform de taakstelling huisvesting statushouders op grond van de 

Huisvestingswet 2015, is het college bevoegd maatregelen te treffen. Het 

college is verantwoordelijk voor de uitvoering binnen de gemeente en kan 

privaatrechtelijke contracten als huurovereenkomst aan gaan met derden.  

 

 

Portefeuillehouder:  

Langenacker, J. 

 

Collegebesluit 

1. Het college besluit de 1
e

 verdieping van het pand Zijlweg 245, zijnde 

30 kamers te huren voor een periode van onbepaalde duur met een 

opzegtermijn van 1 maand, per 1/3 deel van de verdieping; 

2. Het college besluit hiertoe een huurovereenkomst aan te gaan met 

verhuurder: Stichting Volkshuisvesting Utrecht en het afdelingshoofd 

Vastgoed mandaat te verlenen deze overeenkomst te tekenen; 

3. Het college besluit gebruik te maken van de regeling Gemeentelijk 

Versnellingsarrangement (GVA) zoals gepresenteerd in het 

bestuursakkoord '' verhoogde asielinstroom''  d.d. 27 november 2015; 

4. Het college besluit de 30 kamers gemeubileerde en gestoffeerde 

onzelfstandige woonruimten om niet in gebruik te geven voor de 

periode van maximaal 24 maanden als bedoeld in de regeling GVA aan 

30 jonge alleenstaande, bij voorkeur studerende statushouders die 

instemmen met tijdelijke huisvesting volgens de GVA-regeling; 

5. Het college besluit een sociaal beheerder in te zetten die ondersteuning 

biedt aan het samen leven van statushouders en studenten op de 

verdieping --  met respect voor elkaars cultuur en gewoonten; 
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6. Het college besluit de kosten voor de huisvesting na verrekening van de 

vergoeding volgens de regeling GVA en overige kosten voor het jaar 

2016 ten laste te brengen van het minimabeleid en voor 2017 en verder 

ten laste van het BUIG-budget; 

7. Het college zendt dit besluit aan de commissie ontwikkeling ter 

informatie. 

 

 


