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MEMO  

 

Onderwerp  : Stand van zaken Huisvesting Statushouders  

Datum  : 20-10-2022 

    

 

Taakstelling 

De volledige taakstelling van 2022 voor het huisvesten van statushouders was inclusief de 

achterstand 37. Het eerste half jaar heeft de gemeente met behulp van Dennenheuvel en 

corporatiewoningen 26 mensen gehuisvest. Het tweede half jaar heeft de gemeente nog 8 mensen 

gehuisvest die mee mochten tellen voor de taakstelling. Daarmee dient de gemeente dit jaar ten 

opzichte van de taakstelling nog 3 mensen te huisvesten (37 – 26 – 8 = 3). 

 

Dennenheuvel 

Er wonen op dit moment nog 34 personen op Dennenheuvel.  

 

Aanbod van corporatiewoningen 

In de komende weken komen 3 corporatiewoningen vrij. Hiermee kan de gemeente 8 personen uit 

Dennenheuvel een permanent thuis bieden. Dan wonen er nog 26 personen op Dennenheuvel. Zij 

zullen allemaal naar Oldenhove verhuizen in afwachting van een definitieve woning.  

 

Te huisvesten statushouders 

Inmiddels is de taakstelling over de eerste helft van 2023 ook bekend. Deze bedraagt 29 personen. 

Inclusief de achterstand van 3 personen uit 2022 bedraagt de taakstelling voor de eerste helft van 

2023 32 personen. Ook blijven de 26 personen van Dennenheuvel, in 2023 op Oldenhove, wachten 

op permanente huisvesting.  

 

Bij elkaar bedraagt het aantal mensen waarvoor nog permanente huisvesting nodig is in het eerste 

half jaar van 2023 in totaal 58 personen (32 + 26 = 58). 

 

Dankzij Oldenhove kan de gemeente 90 statushouders tijdelijk huisvesten. Met de huisvesting van de 

taakstelling over de eerste helft van 2023 en de statushouders uit Dennenheuvel loopt de gemeente 

dan 30 personen voor op de taakstelling. De verwachting is dat de taakstelling over de tweede helft 

van 2023 ook rond de 30 personen betreft. Dit betekent dat Oldenhove de mogelijkheid biedt om aan 

de taakstelling van 2023 te voldoen.  

 

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 budget ter beschikking heeft gesteld. 

 

Het huurcontract is op 1 juni 2022 getekend. Op 14 juni heeft het college besloten om de drie 

huisaannemers van Sint Jacob opdracht te verlenen om (onderhouds)werkzaamheden aan het casco 

te verrichten. Daarnaast heeft een aannemer opdracht gekregen om de woonunits klaar te maken 

voor verhuur.  De werkzaamheden zijn in nog volle gang. Het beschikbaar gestelde budget van euro 

1.7 mio voor het onderhoud en de renovatiekosten plus 170K voor onvoorziene kosten lijkt op dit 

moment toereikend. 

 

De dekking van dit budget komt deels uit een subsidie van 450K en deels uit de exploitatie. Zoals in 

het raadsbesluit is vermeld wordt er ook een bijdrage vanuit de gemeente gevraagd. 
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Er is gekeken naar aanvullende subsidiemogelijkheden. De navolgende subsidies zijn onlangs 

aangevraagd. 

 

19-9-2022: Regeling huisvesting aandachtgroepen (RHA): max € 7.000 per woonruimte 

  (€7000,- X 90 woonruimtes = maximaal €630.000,-- (incidenteel))  

 

15-7-2022:  BW/MO:  € 115.000,- (van de provincie – incidenteel) 

   

3-10-2022:  Stimuleringsregeling Flex- en transformatiewoningen: max. € 12.000 per woonruimte 

  (€12.000,- x 90 woonruimtes = maximaal €1.080.000,- (incidenteel)) 

 

22-9-2022: Regeling versterken maatschappelijke sector:  € 61.393,- 

 

Totaal maximaal €1.886.393,-.  
 

De subsidie van € 115.000,-- voor beschermd wonen en maatschappelijke ondersteuning is 

toegekend. Voor de andere subsidies is de gemeente in afwachting van besluitvorming. 

 

De eerste 60 woningen komen in de loop van november beschikbaar voor verhuur. De inhuizing van  

de eerste bewoners (vanuit Dennenheuvel) zal medio november 2022 starten. De laatste 30 

woonunits zullen in de loop van december en januari worden opgeleverd. 

 

De afgelopen maanden heeft de gemeente ook gebruikt om via een participatieproces omwonenden 

en andere stakeholders bij diverse onderwerpen te betrekken. De participatie heeft betrekking op 

een tweetal thema’s:   
- De invulling van de buitenruimte. Hoe richten we die samen in? Bijvoorbeeld om samen te 

sporten, te spelen en met veel groen. 

- Het vormgeven van een prettige leefomgeving. Hoe wordt Oldenhove een veilige en gezellige 

plek voor toekomstige bewoners? Bijvoorbeeld met een gezamenlijke ontmoetingsplek, waar ook 

buurtbewoners graag komen. Of door activiteiten waar zowel toekomstige bewoners als 

omwonenden aan deel kunnen nemen. En op activiteiten voor toekomstige bewoners om snel in te 

burgeren. Denk aan taalles, gezamenlijk koken of andere manieren waarbij vrijwilligers helpen bij de 

inburgering.  

 

Tot medio oktober 2022 hebben er per thema drie participatiebijeenkomsten plaatsgevonden en 

kunnen de resultaten worden verwerkt naar definitieve plannen. 

De gemeente heeft ervoor gezorgd dat zoveel mogelijk betrokkenen de gelegenheid hebben 

gekregen om mee te denken. Daarom kon (en kan) er ook online worden meegedacht.    

 

Blekersveld 

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 er is een aanvullende subsidie verkregen 

voor het saneren van het terrein van euro 90.000,-- De houtkap en de sanering zijn in oktober 2022 

afgerond.  

 

 

Nu de aanpak voor het Blekersveld is gewijzigd zal de ontwikkeling van deze locatie niet meer in 

deze informatieve memo worden opgenomen. 

---***--- 

 

 


