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Adviesnota raad

Taakstelling statushouders Veldhoven
Onderzoek naar geschikte locaties urgenten

Samenvatting

Door het instemmen met het plan van aanpak "Taakstelling statushouders Veldhoven 
- Onderzoek naar geschikte locaties urgenten" wordt de koers bepaald om de 
taakstelling van 2016 te halen. Binnen de bestaande woningbouw is deze taakstelling 
al enkele jaren niet haalbaar gebleken, waardoor andere tijdelijke oplossingen 
noodzakelijk zijn. Om de integratie van deze doelgroep te bevorderen zullen de 
tijdelijke locaties deels ook beschikbaar komen voor overige urgenten. Het plan van 
aanpak vormt dus de basis om verder onderzoek te doen naar een tweetal locaties 
voor het tijdelijk huisvesten van urgenten, waaronder statushouders. Dit plan moet 
uiterlijk 15 mei 2016 bij de provincie ingediend zijn.

Beslispunten

1. Instemmen met het plan van aanpak "Taakstelling statushouders Veldhoven - 
Onderzoek naar geschikte locaties urgenten", wat inhoudt dat er wordt 
ingestemd met het verder uitwerken van twee locaties voor het huisvesten van 
urgenten, waaronder statushouders.

Inleiding

Er wacht ons een grote opgave wat betreft het huisvesten van statushouders. De 
afgelopen jaren is de gemeente Veldhoven er niet helemaal in geslaagd om te voldoen 
aan de landelijk opgelegde taakstelling. Door de enorme toestroom van vluchtelingen 
is dit jaar de taakstelling op zijn minst verdubbeld. Daarom is dit plan van aanpak 
opgesteld. Dit plan moet ervoor zorgen dat de gemeente de taakstelling dit jaar wel 
gaat halen. Daarnaast kan dit plan voorkomen dat de wachtlijsten van regulier 
woningzoekenden, in het sociale huurwoningen segment, nog verder oplopen (huidige 
wachttijden 6 tot 8 jaar). Hiermee worden dus ook andere urgenten geholpen.
De taakstelling van de gemeente Veldhoven bedraagt het huisvesten van 112 
statushouders. Om deze opgave voor statushouders nader invulling te geven, is het 
voorliggend plan van aanpak opgesteld. In dit plan wordt een tweetal locaties 
genoemd welke in beeld zijn voor het tijdelijk huisvesten van urgenten, waaronder 
statushouders. Deze locaties zijn:

1. Djept Z Heerbaan
2. Blaarthemseweg (voormalige MAVO locatie)

Naast de twee genoemde locaties wordt tevens gekeken of er ruimte gemaakt kan 
worden binnen het huidige woningaanbod. De twee potentiële locaties voor de 
tijdelijke huisvesting van urgenten wordt in samenwerking met de woningcorporaties 
('Thuis, Woonbedrijf en Wooninc.) opgepakt. Het zal hierbij gaan om tijdelijke 
huisvesting in de vorm van het plaatsen van units. De locaties zouden kunnen worden 
ontwikkeld door het verlenen van een vergunning van maximaal 10 jaar waarbij 
tijdelijk wordt afgeweken van het bestemmingsplan.



Relevante (wettelijke) beleidskaders

De relevante (wettelijke) beleidskaders zijn:
4 Taakstelling huisvesting statushouders;
4 Interventieladder huisvesting statushouders van de provincie Noord-Brabant;
4 Actieplan huisvesting statushouders 2016-2017.

Beoogd effect

Het behalen van de taakstelling voor het huisvesten van urgenten waaronder 
statushouders, zodat ook de druk op de sociale woningmarkt verminderd.

Argumenten

1.1 Vanwege de politieke en maatschappelijke impact wordt het plan van aanpak 
"Taakstelling statushouders Veldhoven - Onderzoek naar geschikte locaties 
urgenten" voor instemming aangeboden aan uw raad

Het plan van aanpak "Verruimen van de sociale huurmarkt - Onderzoekslocaties voor 
huisvesting urgenten" gaat in op mogelijke manieren van het oplossen van een 
probleem met groot politiek en maatschappelijk belang. Om deze reden leggen we het 
plan van aanpak voor instemming voor aan uw raad.

1.2 De taakstelling betreffende statushouders van de gemeente Veldhoven moet 
worden gehaald

De taakstelling van de gemeente Veldhoven moet aan het einde van 2016 worden 
behaald. Dit houdt in dat de gemeente Veldhoven 112 statushouders moet huisvesten. 
Als de gemeente niet zo snel mogelijk aan de slag gaat met de uitvoering van het plan 
van aanpak zal de taakstelling van 2016 niet behaald worden, waardoor de komende 
jaren het behalen van de taakstelling moeilijker zal zijn.
Momenteel bevindt gemeente Veldhoven zich op stap 3a van de interventieladder van 
de gemeente, omdat we de afgelopen drie jaar de taakstelling niet hebben gehaald.
Dit houdt in dat er een plan van aanpak voor 15 mei 2016 moet worden aangeleverd 
bij de provincie met daarin vermeld hoe we de taakstelling dit jaar gaan halen. 
Wanneer de taakstelling voor de eerste helft van dit jaar van de gemeente weer niet 
gehaald is op 1 juli 2016 worden we mogelijk op de volgende stap, 3B, van de 
interventieladder geplaatst. Zo loopt de ladder op waarbij uiteindelijk bij stap 6 
werkzaamheden door de provincie worden overgenomen. Dit is niet wenselijk. 
Wanneer we de taakstelling voor het eerste half jaar van 2016, 52 personen, niet 
halen krijgt de gemeente mogelijk een boete opgelegd vanuit het Rijk. Op 1 juli 2016 
is het volgende peilmoment. Het Rijk kan een boete opleggen als de gemeente in 
trede 4 van de interventieladder komt. Deze boete varieert van 20.000,- tot 40.000,- 
euro per niet-gehuisveste statushouder.

1.3 Het instemmen met het plan van aanpak vormt de basis om de diverse locaties 
verder te onderzoeken en uit te werken.

Het voorliggend plan van aanpak vormt de koers voor het verder uitwerken van de 
aanpak van het huisvesten van urgenten.
De verschillende locaties kunnen door vaststelling van het plan van aanpak verder 
worden onderzocht op basis van juridische, ruimtelijke en financiële haalbaarheid.

1.4 De druk op de sociale huurwoningmarkt mag niet verder stijgen
Door het vaststellen van het plan van aanpak voor o.a. de huisvesting van urgenten 
wordt koers bepaald om de druk op de sociale huurwoningmarkt te verlagen. Deze 
druk wordt veroorzaakt door een toename van het aantal urgente woningzoekenden.
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Kanttekeningen en risico's

1.1 Als het plan van aanpak "Taakstelling statushouders Veldhoven - Onderzoek 
naar geschikte locaties urgenten" niet kan doorgaan, wordt het behalen van de 
taakstelling bemoeilijkt

Als met het plan van aanpak "Taakstelling statushouders Veldhoven - Onderzoek naar 
geschikte locaties urgenten" niet door kan gaan, zal het halen van de taakstelling van 
2016 moelijker worden, omdat er dan verder onderzocht moet worden op welke 
andere manier de taakstelling voor statushouders behaald kan worden. Dit zal het 
traject vertragen.

1.2 De gemeente Veldhoven loopt achter in het behalen van de taakstelling 
Momenteel loopt de gemeente Veldhoven al achter om de taakstelling van 2016 te 
halen. Tevens is het van belang te vermelden dat de taakstelling de afgelopen drie 
jaar niet gehaald is, terwijl de taakstelling toen lager was. Hiervoor is de gemeente 
onder toezicht geplaatst van de provincie.

Financiën

Het plan van aanpak zal uiteindelijk resulteren in een krediet aanvraag bij uw raad. De 
hoogte van het aan te vragen krediet zal o.a. afhangen van de keuzes die gemaakt 
worden op basis van het onderzoek dat middels het plan van aanpak voortgezet zal 
worden. Zodra er volledig inzichtelijk is wat de grootte van het krediet is zal dit 
worden voorgelegd aan de raad. De grootste kostencomponenten waar de exacte 
impact nog niet van vast te stellen is zijn de infrastructurele kosten. Daarnaast zijn er 
nog enkele kleinere kostenposten, zoals communicatie en ambtelijke kosten. Met de 
laatste component wordt m.b.t. het huisvesten van statushouders de impact op de 
werkdruk van verschillende afdelingen inzichtelijk gemaakt. Denk hier bijvoorbeeld 
aan de extra ambtelijke uren voor het verdere onderzoek en de realisatie van het plan 
van aanpak en voor de extra inzet voor de verstrekking van uitkeringen.

Communicatie en samenspraak

We informeren uw raad over de stand van zaken van het plan van aanpak. Indien het 
gewenst of nodig is, betrekken we uw raad bij ontwikkelingen.
Omwonenden van de locaties zijn geïnformeerd over het plan van aanpak vóór 
instemming door de raad.

Uitvoering | planning

Realisatieplanning wanneer uit de onderzoeksfase blijkt dat realisatie mogelijk en 
wenselijk is

Blaarthemseweg Waarschijnlijk eind 2016
Djept Waarschijnlijk 2017

Bijlagen

1. Plan van aanpak "Taakstelling statushouders Veldhoven - Onderzoek naar 
geschikte locaties urgenten"

2. Brief provincie Noord-Brabant Interbestuurlijk toezicht huisvesting 
vergunninghouders 11/02/2016

3. Informatienota Actieplan Stedelijke Gebied Eindhoven betreffende huisvesting 
vergunninghouders 23/2/2016
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Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester
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