
Technische vragen VVD - Agendapunt 17 'Kredietaanvraag tijdelijke 
huisvestingslocaties'

- Wie is de eigenaar van de grond waarop de tijdelijke voorziening voor de huisvesting 
van statushouders is voorzien ?
De percelen Blaarthemseweg, Hoogackers en Bosackers zijn gemeentelijk eigendom. Het 
perceel Djept/Heerbaan is in eigendom van Wooninc.

- Kunnen wij een nadere motivatie per beoogde locatie ontvangen waarom het college 
heeft gekozen om de ene locatie wel geschikt te vinden en de andere niet voor de 
huisvesting van statushouders ?
De locaties zijn getoetst aan de gestelde toetsingscriteria: beschikbaarheid, spreiding, 
integratie en het minimaal aantal te realiseren wooneenheden. Daarnaast zijn de locaties 
ook geschikt volgens de criteria die gehanteerd zijn bij de 2e selectie (bestemmingsplan, 
ruimtelijke inpassing, infrastructuur, financiën, leefbaarheid en veiligheid). In de matrix 
die uw raad heeft ontvangen zijn de locaties getoetst aan de criteria.

Vervolgvraag VVD op 9 mei:

- Het antwoord op onze vraag over de motivatie waarom de ene lokatie van de matrix 
wel en de andere niet is gekozen hebben we niet kunnen lezen.
Waar het ons om gaat is de motivatie van het college te vernemen waarom er op de 
matrix lokaties staan die met meer plussen beoordeeld zijn en niet gekozen zijn door het 
college en andere die meer minnen dan plussen hebben gekregen juist wel als lokatie zijn 
gekozen.
Bij de selectie van de locaties voor tijdelijke huisvestingslocaties is, middels een 
stoplichtenmodel, getoetst aan de gestelde toetsingscriteria zoals in onderstaand 
antwoord vermeld. Eén criterium is uitdrukkelijk aangereikt door de raad: spreiding over 
onze wijken. Dit criterium heeft ertoe geleid dat alle locaties in en aangrenzend aan de 
centrumwijken zijn afgevallen. Er is dus vooral gezocht naar een spreiding over de 
andere wijken in Veldhoven. Door nadrukkelijk rekening te houden met dit criterium zijn 
de op 5 juli vastgestelde locaties en te transformeren panden aangewezen.


