
 

 

MEMO 

 

Onderwerp  : Stand van zaken Huisvesting Statushouders (naar aanleiding 

van een toezegging in de commissie samenleving van 18 mei, 

TCS103) 

Datum  : 19 mei 2022 

    

 

 

Taakstelling 

Begin 2022 was de taakstelling inclusief achterstand 23 personen. In januari en februari van 2022 

zijn 30 personen gehuisvest. Op dat moment liepen we dus 7 personen voor op de taakstelling van 

de eerste helft van 2022. Inmiddels is ook de taakstelling over de tweede helft van 2022 bekend. Dit 

gaat om een taakstelling van 14 personen. Gezien de voorsprong op de eerste helft van het jaar, 

moet de gemeente dit jaar nog 7 personen huisvesten..  

 

Dennenheuvel  

De statushouders die op Dennenheuvel verblijven moeten opnieuw gehuisvest worden. Dit betreft in 

totaal 39 personen. Het gaat om 15 alleenstaanden, 3 stellen en 6 gezinnen. Dit aantal komt dus 

bovenop de nog openstaande taakstelling van 7 personen. Daarnaast wachten nog meerdere mensen 

op gezinshereniging wat potentieel kan leiden tot een uitbreiding van het aantal statushouders op 

Dennenheuvel tot 49 personen.  

 

Aanbod van corporatiewoningen 

Op korte termijn komen 4 corporatiewoningen vrij. Hiermee kunnen we 12 mensen huisvesten. Een 

zorgvuldige matching heeft geleid tot de conclusie dat we 6 personen uit Dennenheuvel en 6 

personen uit het asielzoekerscentrum kunnen doorverhuizen.  

 

Te huisvesten statushouders 

Als binnen nu en 1 december niet meer corporatiewoningen vrij komen dan staan we als gemeente 

per 1 december voor de uitdaging om (vervolg)huisvesting te realiseren voor ten minste 40 personen 

(39 van Dennenheuvel, en nog 1 vanuit de taakstelling). Gelet op het besluit van de raad op 24 mei 

om Oldenhove te huren, kunnen de statushouders in Oldenhove gehuisvest worden. 

 

Oldenhove 

In de extra raadsvergadering van 24 mei jl. heeft de raad het amendement op het raadsvoorstel 

aangenomen. Dit betekent dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de huur van Oldenhove, en 

het noodzakelijke krediet ter beschikking heeft gesteld. 

Voor het huurcontract worden de laatste puntjes op de i gezet en de verwachting is dat het 

huurcontract in week 22 getekend wordt. De komende weken en maanden zullen worden gebruikt 

voor het uitvoeren van het onderhoud en het voor verhuur klaar maken van de locatie. 

In deze periode zal ook geparticipeerd worden met omwonenden en belanghebbenden over 

maatschappelijke vraagstukken en over de buitenruimte. 

Het doel is om de eerste bewoners na de zomer te verwelkomen. 
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Blekersveld 

Doel is om in twee fasen 60 flexwoningen te bouwen. Deze flexwoningen moeten huisvesting bieden 

aan 80 mensen. Uitgangspunt is gemengde bewoning, 50% regulier woningzoekenden en 50% 

statushouders. 

 

De vergunningen voor (1) de houtkap, voor (2) de sanering, voor (3) het bouw- en woonrijp maken, 

de (4) watervergunning en de (5) omgevingsvergunning voor de bouw van 30 flexwoningen zijn 

verleend. De bezwaren mbt de kapvergunning zijn afgewezen en de rechtbank heeft tevens in 

beroep besloten. De beroepsprocedure voor de bodemsanering dient 22 juli 2022 bij de Raad van 

State. Er is ook beroep aangetekend tegen de vergunning voor het bouw- en woonrijp maken. 

Hiervoor is nog geen datum bekend. Het bezwaar op de omgevingsvergunning voor de bouw is het 

enige bezwaar dat gegrond is verklaard. De gemeenteraad heeft op 11 november 2021 besloten het 

ontwerp bestemmingsplan voor het Blekersveld ter inzage te leggen. Dit bestemmingsplan ligt sinds 

25 april 2022 ter inzage. 

 

Door de gegrond verklaring van het bewaar op de omgevingsvergunning is het niet meer mogelijk 

om op korte termijn de tijdelijke woningen te realiseren. Overigens heeft de gemeente subsidie 

(273.000 euro, november 2020) ontvangen voor het realiseren van tijdelijke woningen op 

Blekersveld, we onderzoeken wat de vertraging betekent voor deze subsidie.  

 

De gemeenteraad heeft op 17 december 2020 besloten een krediet van euro 450.000,-- ter 

beschikking te stellen voor de houtkap en de sanering en een krediet van euro 200.000,-- voor 

plankosten. De houtkap is grotendeels uitgevoerd en de sanering wordt op dit moment uitgevoerd. 

De gemeenteraad heeft op 16 december 2021 besloten een krediet van 300.000,-- ter beschikking te 

stellen voor het bouw en woonrijp maken. De aanbesteding heeft plaatsgevonden, de uitvoering 

moet nog starten. 
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