
Taakstelling statushouders Veldhoven
Onderzoek naar geschikte locaties urgenten

1. 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.
Volgens de laatste stand van zaken binnen de gemeente Veldhoven moet de gemeente in 2016 112 
statushouders huisvesten. Daarnaast moet de gemeente voldoen aan de restanten van de 
taakstelling van 2015, waarin nog 9 statushouders moeten worden gehuisvest. Uit de realisatiecijfers 
van 7 april 2016 blijkt dat er 19 statushouders een woning hebben toegewezen gekregen. Dit 
betekent dat het aantal te huisvesten statushouders nu op 102 personen staat.

2. Behalen van de taakstelling
De woningcorporaties wijzen in Veldhoven woningen toe aan de groeiende doelgroep urgenten, 
waaronder statushouders. Op deze manier werd in het verleden geprobeerd om aan de taakstelling 
te voldoen. Zoals hierboven wordt aangetoond is de huidige aanpak niet voldoende om de 
taakstellingen uit het verleden en de huidige taakstelling te halen. Om deze reden zijn er twee 
onderzoeksgebieden aangewezen om de taakstelling dit jaar wel te kunnen halen. Op deze locaties 
kan tijdelijke huisvesting voor statushouders worden gerealiseerd. Dit betekent dat de woningen na 
10 jaar verwijderd moeten worden. Om de integratie te optimaliseren wordt er gezocht naar een 
goede mix met overige urgenten op de locaties, waarbij rekening wordt gehouden met de omgeving. 
Naast het behalen van de taakstelling kan de realisatie van deze tijdelijke woonlocaties dus ook de 
druk op de sociale woningmarkt verlagen.
Dit plan van aanpak zal dus bestaan uit de twee onderzoekslocaties voor het huisvesten van 
urgenten. Verder onderzoeken de woningcorporaties 'Thuis en Woonbedrijf of voor de huisvesting 
het reguliere woningaanbod vergroot kan worden.
De twee locaties zijn Djept en de Blaarthemseweg ter plaatse van de voormalige MAVO. Deze 
locaties zijn voortgekomen uit een quick-scan van alle mogelijke locaties in de gemeente Veldhoven 
en een inventarisatie van de woningcorporaties. In de ontwikkeling van deze locaties zal de 
uitvoering bij de woningcorporaties liggen. De gemeente heeft een faciliterende rol.
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2.1 Initiatief Djept
Locatie Djept aan de Heerbaan is een 
initiatief van woningcorporatie Wooninc. en 
Woonbedrijf aan de Heerbaan in Veldhoven. 
Het terrein, in eigendom van Wooninc., 
heeft een grootte van ± 1,5 hectare. Op deze 
locatie zouden circa 90 personen kunnen 
worden gehuisvest, bij voorkeur in een mix 
van urgenten.
De locatie zou kunnen worden ontwikkeld 
door het verlenen van een vergunning van 
maximaal 10 jaar waarbij tijdelijk wordt
afgeweken van het bestemmingsplan. Dit 
betekent dat de woningen aan de Heerbaan na 10 jaar verwijderd moeten worden. Dit plan van 
aanpak vormt de basis om dit initiatief verder te onderzoeken en uit werken (financieel, juridisch, 
ruimtelijk). Wooninc. is leidend in het ontwikkelen van deze locatie. De gemeente Veldhoven heeft 
een faciliterende rol. De realisatie van het initiatief moet afgerond zijn rond 2017.

2.2 Blaarthemseweg
Op locatie Blaarthemseweg op het voormalige 
terrein van de MAVO wordt een plan 
gerealiseerd in samenwerking met de 
woningcorporatie Woonbedrijf. Het terrein 
heeft een grootte van ± 1 hectare (exclusief 
parkeerplaats). Op deze locatie zouden circa 
80 units kunnen worden geplaatst. Hierdoor 
kunnen 80 personen worden gehuisvest bij 
voorkeur in een mix van urgenten.
De locatie zou kunnen worden ontwikkeld 
door het verlenen van een vergunning van maximaal 10 jaar waarbij tijdelijk wordt afgeweken van 
het bestemmingsplan. Dit betekent dat de woningen aan de Blaarthemseweg maximaal 10 jaar zullen 
staan en daarna verwijderd dienen te worden. Dit plan van aanpak vormt de basis om dit initiatief 
verder te onderzoeken en uit te werken (financieel, juridisch, ruimtelijk).
Woonbedrijf zal leidend zijn in het ontwikkelen van deze locatie. De 80 units die geplaatst zullen 
worden op deze locatie zijn afkomstig van het TU/e terrein. Rond augustus zullen deze units op het 
TU/e -terrein worden verwijderd en gerenoveerd. Dit betekent dat deze in gebruik genomen kunnen 
worden in het najaar. De gemeente Veldhoven heeft een faciliterende rol bij deze locatie. De 
gemeente is ook eigenaar van de grond. De realisatie van het initiatief moet afgerond zijn in 2016.
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2.3 Reguliere huisvesting
In samenwerking met de woningcorporaties 'Thuis en Woonbedrijf wordt er gezocht naar woningen 
voor statushouders binnen de woningen die de woningcorporaties bezitten. Dit betekent dat een 
deel van de vrijkomende woningen wordt toegewezen aan de doelgroep volgens de urgentieregeling. 
Voorheen werd hiermee het grootste deel van de taakstelling behaald. Door het stijgend aantal te 
huisvesten personen is dit reguliere aanbod niet meer voldoende om de taakstelling te halen. Wel zal
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toewijzen van woningen aan urgenten in 2016 doorlopen. Daarnaast worden volgens afspraak met 
de woningcorporaties meer woningen ingezet voor het huisvesten van statushouders.
'Thuis geeft daarnaast aan om de verkoop van de woningen tegen te houden. Dit zou ideaal zijn voor 
het huisvesten van gezinnen. Wanneer er een woning vrijkomt, kan deze in overleg en afhankelijk 
van andere urgenten worden toegewezen aan statushouders. Ook zal 'Thuis een aantal woningen uit 
het nieuwbouwproject Boogaerdhoeve reserveren voor verhuur aan statushouders.
In totaal komen er via de reguliere huisvesting van statushouders circa 36 woningen vrij voor deze 
doelgroep. Er zal geprobeerd deze woningen zo veel mogelijk toe te wijzen aan gezinnen. Om dit te 
realiseren zal de gemeente proberen te sturen op het aanbod.

2.4 Toekomstperspectief
Dit jaar moet de gemeente Veldhoven 112 statushouders huisvesten. In de komende jaren zullen de 
taakstellingen naar verwachting hoog zijn. We gaan er vanuit dat er in 2017 ongeveer 100 
statushouders gehuisvest moeten worden. Om deze reden moeten we naar de toekomst kijken. 
Wanneer er elk jaar meer statushouders moeten worden gehuisvest dan de afgelopen jaren gaat de 
gemeente verder zoeken naar andere initiatieven Z plannen.

3. Communicatie ä planning
In de uitvoering van het plan van aanpak zijn de planning en communicatie aan elkaar gekoppeld, 
omdat er bij elke stap in de planning ook een stap gezet moet worden met communicatie. De 
plannen die in dit plan van aanpak zijn beschreven zullen vallen of staan met de juiste communicatie 
op het juiste moment. Om deze reden is de communicatie in dit project van cruciaal belang. Het 
streven is om zo helder, tijdig, eerlijk en transparant mogelijk te communiceren. In de onderstaande 
tabel is een planning weergegeven.

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

Blaarthemseweg Waarschijnlijk eind 2016
Djept Waarschijnlijk 2017

4. 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.
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