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Geachte heer Harder,

Op vrijdag 8 mei 2020 heeft u vragen gesteld over spoedhuisvesting statushouders.
In deze brief leest u onze antwoorden.

Vraag 1

Hoeveel huizen van de woningbouwcorporaties zijn er vrijgekomen sinds de wethouder wist van de
verplichting de opgelopen achterstand in te halen, dus per medio vorig jaar.

Antwoord 1

In 2019 zijn er 59 woningen gemuteerd. In 2020 zijn er inmiddels 16 woningen gewisseld van huurder

Vraag 2
Hoeveel van die vrijgekomen huizen van de woningbouw corporaties zijn inmiddels toegewezen aan

statushouders. Graag krijgen wij de aantallen per maand vanaf medio vorig jaar, tot op heden.

Antwoord 2
In totaal zijn er sinds maart 2OL9 L2 woningen verhuurd aan statushouders. NJo
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Maand Aantal statushouders Aantal woninqen
Maart 2019 6 2
luni 2019 1 1

luli 2019 5 2
Oktober 2019 5 1

November 2019 1 1

December 2019 10 2
Februari 2020 1 1

Maart 2020 3 1

Mei 2020 (12 mei 2O2O) 3 1
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Naast deze 12 woningen staan er momenteel 3 woningen gereserveerd voor huisvesting van
statushouders.

Vraag 3
Is de achterstand van 2019 inmiddels ingelopen via plaatsing in de reguliere woningvoorraad?

Antwoord 3
Nee, de achterstand van 2019 is nog niet ingelopen

Vraag 4
Wat is de prognose tot en met het einde van het jaar over de kansen de achterstand in de reguliere
voorraad in te kunnen lopen of weg te kunnen werken? Tav de aantallen van dit jaar: hoeveel
statushouders moeten we nog plaatsen in 2020.

Antwoord 4
De woningbouwcorporaties hebben toegezegd 28 statushouders te huisvesten. Hiervan hebben nu 7
statushouders een woning gekregen middels 3 woningen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus in
Nederland en de maatregelen die in acht moeten worden genomen is de mutatiegraad lager dan
gebruikelijk. Ook is het voor vrijwilligers van Vluchtelingenwerk lastiger om statushouders te
begeleiden. Het college gaat er nog steeds vanuit dat de corporaties voor het einde van het jaar deze
28 statushouders hebben gehuisvest. Hiermee wordt de achterstand niet opgelost in de reguliere
woningen.

Vraag 5
Is de wethouder in gesprek met Dennenheuvel voor het evt tijdelijk plaatsen van statushouders, om zo
een goede instroom te bevorderen?

Antwoord 5
Wethouder Wijkhuisen heeft gesproken met de eigenaar van Dennenheuvel en die heeft bereidheid
getoond tot 1 juli 2021 kwetsbare doelgroepen en/of statushouders op te vangen, passend binnen hun
ideële doelstellingen. Dennenheuvel wordt momenteel volledig verhuurd aan kwetsbare gezinnen die
op zoek zijn naar permanente huisvesting.

Vraag 6
Is er al informatie bekend over de aantallen statushouders waarvoor Bloemendaal voor 2021
verantwoordelijk wordt. Zo ja, zijn die aantallen nog het zelfde als de prognose, of wijken die af? Zo
nee, wanneer verwacht de wethouder die informatie te ontvangen en kan zij die dan zo snel mogelijk
doorgeven aan de gemeenteraad.

Antwoord 6
In het 4e kwartaal van 2020 zal het ministerie van BZK bekend maken wat de taakstelling is voor de
eerste helft van 2021. Wannee
de hoogte worden gebracht.
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