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Amendement D: statushouders in huisvestingsverordening 2017     

 

Corsanummers: 2017009778 en 2017009978  

 

Van:  GroenLinks, … 

Aan:  de voorzitter van de gemeenteraad van Bloemendaal 

Onderwerp: geen maximum aantal met voorrang toe te wijzen woningen aan statushouders 

bij actualisatie huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: 

Bloemendaal 2017 

 

De gemeenteraad van Bloemendaal in openbare vergadering bijeen op woensdag 5 juli 2017 

 

Constaterende dat: 

 

1. Sinds 1 april 2017 gemeenten zelf mogen bepalen of statushouders een urgentiestatus 

krijgen; 

2. Het college van B&W voornemens is maximaal 10 sociale huurwoningen per jaar met 

voorrang aan statushouders toe te wijzen;  

3. Als er meer dan 10 woningen nodig zijn om aan de totale taakstelling te voldoen, het 

college zelf voor huisvesting moet zorgen; 

4. Het college voornemens is om in dat geval tijdelijke huisvesting te organiseren; 

5. De gemeente Bloemendaal de enige gemeente in de regio Zuid-Kennemerland/IJmond 

is die het aantal woningen voor statushouders in de verordening wil limiteren; 

6. Het college dit voornemen motiveert door op te merken dat de slaagkans van reguliere 

woningzoekenden onevenredig afneemt bij een hoge instroom van statushouders; 

 

Overwegende dat: 

 

1. De grote toestroom van vluchtelingen (en dus statushouders) is gestopt, maar het 

tekort aan betaalbare woningen blijft; 

2. De slaagkans van reguliere woningzoekenden afneemt door een bredere groep van 

mensen die met spoed een woning zoeken, niet alleen vanwege statushouders;  

3. Voor een goede integratie het gemeentelijk beleid juist zou moeten worden gericht op 

het z.s.m. definitief huisvesten van statushouders;  

4. Het maximeren van het aantal met voorrang toe te wijzen woningen voor statushouders 

dus niet de oplossing lijkt te zijn;  

 

Tevens overwegende dat: 

 

Het Platform Opnieuw Thuis gemeenten op maandag 3 juli jl. met een manifest heeft 

opgeroepen om in hun woonvisie blijvende tijdelijke huisvesting te regelen voor alle 

mensen die met spoed een sociale huurwoning nodig hebben, nadrukkelijk niet alleen voor 

statushouders;  

 

Besluit daarom: 

1. beslispunt 1 van het raadsvoorstel Huisvestingsverordening Bloemendaal 2017 te 

schrappen en 

2. artikel 9 lid 3C in de Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland/IJmond: Bloemendaal 

2017 te schrappen.  

 

 

GroenLinks     
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M. J. Meuleman-Wierda 

 

 


