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Wethouder Van de Looii opent de bijeenkomst en heet alle fractievoorzitters en/of 
diens plaatsvervangers van harte welkom. In verband met de tijdsdruk wordt er nu 
bijeen gezeten, mede vanwege de afspraak die een half jaar geleden met de 
gemeenteraad is gemaakt om bijeen te komen zodra hiervoor aanleiding is met 
betrekking tot vluchtelingen en statushouders. Wethouder Van de Looii geeft aan dat 
deze aanleiding er nu is.

Wethouder Van de Looii geeft aan dat er nu een adviesnota ligt die hij wil toelichten. 
Volgende week wordt het voorstel voorgelegd in de raad, waarin de toevoeging van 
tijdelijke woningen op twee locaties in Veldhoven centraal staat.
Dit is belangrijk om recht te doen aan een drietal zaken:

1. Recht doen aan het coalitieprogramma om wachtlijsten voor sociale woningen 
terug te dringen;

2. Spoedzoekers en urgenten zo goed als mogelijk helpen;
3. Het waarmaken van de opgave/taakstelling die er ligt inzake statushouders.

Wethouder Van de Looij geeft aan dat dit laatste punt de aanleiding is voor de huidige 
plannen, en dat het tevens een mogelijkheid biedt om het breder te trekken dan 
alleen het verhaal rondom statushouders en derhalve de andere twee punten er bij te 
betrekken.
Het doel is om een gezonde mix te krijgen van diverse type bewoners, dus niet alleen 
de statushouders.

Wethouder Van de Looij geeft aan dat sinds een jaar de toestroom van vluchtelingen 
enorm is toegenomen, en dat als gevolg daarvan het aantal statushouders ook fors is 
toegenomen. De taakstelling voor de gemeente Veldhoven is daarmee sterk gestegen. 
Binnen het stedelijk gebied is er een taskforce gestart onder leiding van twee 
wethouders om het probleem en de opgave rondom statushouders die er ligt binnen 
het stedelijk gebied gezamenlijk op te pakken en te coördineren.
De provincie heeft ook een rol ten aanzien van dit vraagstuk en heeft het zogeheten 
pact van Brabant gestart.

Wethouder Van de Looij voegt toe dat de taakstelling van Veldhoven in 2016 175 
asielzoekers, 112 statushouders betreft.
Vervolgens is afgekaart om deze taakstelling subregionaal in te vullen binnen de 9 
gemeenten van het stedelijk gebied, minus Oirschot en Helmond. Deze zogeheten 
Subregio Brainport staat onder leiding van Jack Mikkers.



Veldhoven
De opdracht die nu voorligt is om op 15 mei een plan te hebben liggen dat dient te 
worden toegestuurd naar de provincie, en waarin een beslissing dient te zijn gemaakt 
over de wijze waarop de hierboven geschetste taakstelling wordt ingevuld.

Wethouder Van de Looii geeft aan dat er op de korte termijn hoogstwaarschijnlijk 
geen beroep zal worden gedaan op Veldhoven inzake een AZC. Dit wordt binnen het 
stedelijk gebied regionaal opgepakt. Wel ligt het vraagstuk rondom statushouders nog 
voor in de gemeente Veldhoven. Dit is om diverse redenen belangrijk:

- Dit is een wettelijke taak
- Druk op de woningcorporaties wordt steeds groter. Corporatie Thuis heeft 

aangegeven dat als er niets wijzigt, de corporatie tegen grenzen aanloopt. Het 
huisvesten van steeds grotere aantallen wordt steeds moeilijker.

- Daarnaast ligt de taakstelling voor vanuit het Rijk. Aan deze taakstelling heeft 
de gemeente Veldhoven al een aantal maal niet voldaan. Dientengevolge is de 
gemeente Veldhoven onder verscherpt toezicht gesteld door de Provincie. Het 
is zaak voor de gemeente Veldhoven om hieraan op korte termijn gehoor te 
geven. Indien Veldhoven verder op de interventieladder belandt, kan de 
Provincie de gemeente Veldhoven boetes opleggen van C20.000 tot C40.000 
per niet gehuisveste statushouder.

Deze drie punten hebben er toe geleid dat de gemeente is gaan kijken naar het 
regelen van tijdelijke voorzieningen, daar woningcorporaties aangeven dat de huidige 
voorraad aan woningen niet voldoende is om aan de huidige vraag en opgave te 
kunnen voldoen.

Wethouder Van de Looii geeft aan dat er twee concrete plannen zijn uitgewerkt.
Plan 1: Locatie Djept aan de Heerbaan waar woningcorporatie Wooninc. circa 90 
personen zou kunnen gaan huisvesten rond 2017.
Plan 2: Woningcorporatie Woonbedrijf kan 80 woonunits plaatsen bij locatie 
Blaarthemseweg - het voormalige terrein van de MAVO.

Wethouder Van de Looii geeft aan dat beide locaties na onderzoek en inventarisatie 
als meest geschikte locaties zijn bestempeld. Het plan is om op beide locaties 
noodwoningen te plaatsen voor maximaal 10 jaar.

Daarnaast voegt wethouder Van de Looij toe dat corporatie Thuis heeft toegezegd om 
36 woningen beschikbaar te stellen om statushouders op te kunnen vangen in 2016.

Wethouder Van de Looij stelt dat als deze drie plannen worden uitgevoerd, de 
gemeente Veldhoven de taakstelling voor 2016 en 2017 kan waarmaken.
Wethouder Van de Looij benadrukt dat deze woningen niet alleen zullen worden 
toegewezen aan statushouders, maar dat het de bedoeling is om een mix te realiseren 
van statushouders, spoedzoekers en andere urgenten.

Daan de Kort vraagt of je ook dan nog aan de taakstelling kunt voldoen. Wethouder 
Van de Looij geeft aan dat dit inderdaad het geval is als plan 1 en 2 worden 
uitgevoerd en Thuis 36 woningen beschikbaar stelt.

Daarnaast geeft wethouder Van de Looij aan dat tijdelijke woningbouw niet meetelt in 
de woningbouwaantallen. Hierdoor leidt deze tijdelijke woningbouw niet tot 
belemmeringen voor de bouw van permanente woningbouw in bijvoorbeeld de drie 
dorpen.
De komende jaren is het belangrijk om zoveel mogelijk reguliere woningen te 
realiseren, zodat de tijdelijke woningen kunnen verdwijnen.

Wethouder Van de Looij geeft aan dat bovenstaande verhaal terug is te vinden in het 
raadsvoorstel dat op 10 mei a.s. wordt behandeld in de raadsvergadering.
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Hij geeft aan dat in verband met de tijdsdruk het helaas niet mogelijk was om het 
proces anders vorm te geven.
Daarnaast wordt aangegeven dat deze bijeenkomst de eerste stap is met betrekking 
tot de communicatie rondom dit onderwerp:

- Op 4 mei worden de raadsleden geïnformeerd;
- Op 4 mei ontvangen omwonenden een brief;
- Op 4 mei wordt een persbericht uitgestuurd;
- Op 9 mei vindt een inloopbijeenkomst plaats voor omwonenden bij bistro De 

Oude Garage;
- Op 10 mei is het onderwerp in de besluitvormende raadsvergadering 

geagendeerd.

Wethouder Van de Looii geeft aan dat dit de informatie is die hij graag wenste te 
delen met de fractievoorzitters. Hij geeft eenieder de ruimte om vragen te stellen.

Pierre Bijnen vraagt zich af hoeveel van de 80 personen die een woning nodig hebben, 
nadat van de 112 statushouders er 36 een woning van de woningcorporatie Thuis 
krijgen toegewezen, op de locatie op de Blaarthemseweg gehuisvest worden. 
Wethouder Van de Looii geeft aan dat dit zo niet te zeggen is. De bezetting van de 36 
woningen is bovendien nog niet bekend. Maar met de kennis van nu wordt uitgegaan 
van 20 tot 40 personen op de locatie bij de Blaarthemseweg.

Ab Hofman vraagt zich af wat het doel is van deze bijeenkomst. Wethouder Van de 
Looij geeft aan dat deze bijeenkomst diverse doelen kent, namelijk ter voorbereiding 
op de raadsvergadering van 10 mei 2016 om raadsleden te informeren en bovendien 
eventuele vragen die er zijn te beantwoorden. Wethouder Van de Looij voegt toe dat 
strikt formeel de bevoegdheid bij het college ligt, maar geeft aan, mede naar 
aanleiding van eerdere afspraken, het belangrijk te vinden het onderwerp met de 
gemeenteraad te bespreken.

Pierre Bijnen vraagt zich af in hoeverre een mengvorm van woningzoekenden is te 
organiseren op de locatie aan de Blaarthemseweg. Wethouder Van de Looij geeft aan 
dat woningcorporaties de woningen toewijzen en dat de corporaties hebben 
aangegeven dat het belangrijk is om een mix te realiseren. Corporaties wijzen nu een 
bepaald percentage van de woningen toe aan statushouders. Corporaties kunnen er 
voor kiezen dit percentage te wijzigen en zodoende de samenstelling van woningen en 
de toewijzing te sturen.

Ton Bolsius geeft aan dat de gemeente weinig keuze heeft en dat het belangrijk is om 
nu voor de minst slechte oplossing te kiezen. Hij geeft aan dat een tentenkamp geen 
optie is. Het streven naar een mix is een goed uitgangspunt.

Herman Kootkar vraagt zich af of er naar gekeken is om kantoorpanden een nieuwe 
bestemming te geven. Wethouder Van de Looij geeft aan dat er een quickscan is 
gemaakt met panden en locaties die mogelijk geschikt zijn voor de huisvesting van 
statushouders en urgenten. In totaal waren er 13 locaties die in beeld zijn gebracht. 
Op basis van een aantal criteria zijn de twee locaties in de adviesnota als meest 
geschikte locaties uit de quickscan naar voren gekomen.
Herman Kootkar vraagt of er verder geen reden meer is om verder te kijken naar 
geschikte locaties, ook met het oog op de toekomstige vraag naar woningen. Daarbij 
vraagt hij zich af in hoeverre er van de gemeente Veldhoven meer gevraagd wordt 
met het oog op het aantal te huisvesten statushouders als Veldhoven geen ruimte 
biedt voor asielzoekers. Wethouder Van de Looij geeft aan dit nu nog niet te weten, 
maar dat het zou kunnen dat er binnen de regio hierover nadere afspraken gemaakt 
worden.
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Daan de Kort vraagt zich af in hoeverre het dan nu mogelijk is om te stellen dat er in 
de gemeente Veldhoven geen AZC komt. Wethouder Van de Looii geeft aan dit 
inderdaad nu niet te kunnen garanderen, maar acht, met de kennis van nu, de kans 
dat er op korte termijn een AZC in de gemeente Veldhoven komt, nihil.

Ab Hofman geeft aan dat hij een bestuurlijke visie mist ten aanzien van de opvang 
van vluchtelingen. Er dient een visie te zijn om de juiste keuzes te kunnen maken.
Hoe denkt Veldhoven over vluchtelingenopvang? Dit probleem met de statushouders 
ligt er al bijna een jaar, terwijl tot op heden er nog geen duidelijke visie is voorgelegd. 
Herman Kootkar geeft aan het hier niet mee eens te zijn en geeft aan dat de 
gemeente met handen en voeten gebonden is aan het pact van Brainport. Hij geeft 
aan dat de gemeente Veldhoven ook weinig keuze heeft.
Ab Hofman geeft aan dat er wel degelijk keuzes zijn m.b.t. het type woningen. Dit 
type woningen is mede afhankelijk van de visie. Willen we de mensen binden aan 
Veldhoven of niet?
Wethouder Van de Looii geeft aan dat deze bestuurlijke visie er wel is, maar dat dit 
vanwege de tijdsdruk niet terug te vinden is in de raadstukken. Het onderwerp "visie" 
maakt wel onderdeel uit van de gesprekken binnen het stedelijk gebied.
Ton Bolsius geeft aan dat dit vraagstuk onderdeel uit zou moeten maken van de 
woonvisie.

Ingrid Hartlief geeft aan dat het plan dat nu voorligt voor 2016 en 2017 is, maar hoe 
gaat Veldhoven zich voorbereiden op de toekomst daarop volgend?
Wethouder Van de Looii zegt dat het nu eerst belangrijk is om voor 2016 en 2017 dit 
plan uit te voeren, en nu nog niet te weten wat er verwacht kan worden voor de 
periode daarna. Het zou kunnen dat de vraag naar woningbouw door statushouders en 
urgenten in 2018 hetzelfde is. Hiervoor is de woningbouwplanning belangrijk.
Ab Hofman stelt dat het dan toch belangrijk is hier nu al versneld mee bezig te gaan, 
daar de sociale woningbouw al mijlen achter ligt.
Wethouder Van de Looij geeft aan hier al mee bezig te zijn, maar ook afhankelijk te 
zijn van de corporaties. Hij geeft aan dat de schop wat hem betreft morgen de grond 
in mag, maar dat het zo in de praktijk niet werkt.

Jeroen Rooijakkers vraagt zich af waarom dit onderwerp niet eerder bekend is 
gemaakt. Het is toch niet zo dat de locaties en de opgave pas sinds gisteren bekend 
zijn?
Van de Looij geeft aan dat hij ook snel heeft moeten handelen en ook liever een 
maand meer de tijd had gehad, maar dat dit niet mogelijk was.
Ingrid Hartlief geeft aan dat de taakstelling rondom statushouders toch al veel langer 
bekend is.
Wethouder Van de Looij geeft aan al langer te weten dat een groep statushouders 
gehuisvest moet worden, maar dat pas sinds 5 à 6 weken bekend is, na de brief van 
de Commissaris van de Koning, dat er een concreet plan moet zijn vòòr 15 mei. Deze 
deadline is nieuw en het plan is daarmee onder tijdsdruk gezet.

Ab Hofman vraagt zich af waarom het als raadsbesluit wordt ingebracht terwijl het een 
collegebevoegdheid betreft.
Godfried Wasser geeft aan dat het om instemming van het plan gaat en niet om 
vaststelling.

Marianne Klaassen vraagt naar de 80 woonunits die er gaan komen en de 36 
woningen die corporatie Thuis gaat vrijmaken voor 2016, en vraagt naar duidelijkheid 
over de 90 extra woningen?
Wethouder Van de Looii antwoordt dat de 90 andere woningen door de corporatie 
Wooninc. zullen worden gebouwd naar verwachting in 2017.
Marianne Klaassen vraagt af of hiermee gestart gaat worden?
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Marco Loos geeft aan dat het plan van aanpak zoals dat er nu ligt een resultaat is van 
veel contactmomenten met de corporaties. Voorafgaand aan de carnavalsvakantie 
vond een overleg plaats met Wooninc. over 172 woningen waar 750Zo beschikbaar zou 
worden gesteld aan statushouders. Dit bleek echter niet haalbaar, waarna de 
gemeente Veldhoven naar alternatieven diende te zoeken. Bovendien geeft Marco 
Loos aan dat de taakstelling van nu ongeveer drie maal zo hoog is als de afgelopen 
jaren en dat het derhalve belangrijk is om nieuwe woningen toe te voegen en het 
waardevol te vinden t.a.v. de twee voorgestelde locaties dat de drie woningcorporaties 
hebben aangegeven mee te willen werken. Voor de korte termijn is het belangrijk om 
in ieder geval voor de komende tien jaar te zorgen dat er een kleine 200 
statushouders en andere urgenten kunnen worden gehuisvest. Ten aanzien van de 
mix is het belangrijk om te vertrouwen op de woningcorporaties.
Marianne Klaassen vraagt om bevestiging dat de bouw van deze 90 woningen gaat 
starten.
Marco Loos kan dit bevestigen. Daarbij geeft hij aan dat ten aanzien van de 
ruimtelijke procedure het voor Djept problematischer is t.o.v. de oude mavo-locatie, 
omdat de mavo-locatie een bouwtitel heeft met een bestemmingsplan waarvoor een 
ontheffing verleend kan worden, terwijl er bij Djept meer onderzoek nodig is om dat 
het momenteel een agrarische bestemming kent.

Ab Hofman vraagt zich af of er bij Djept ook tijdelijke woonunits worden gebouwd? 
Marco Loos geeft aan dat Woonbedrijf en Wooninc. de units die nu op het terrein van 
de TU/e in Eindhoven staan, op de locatie Djept wilden plaatsen. Marco Loos geeft 
echter aan dat het procedureel moeilijk bleek te zijn om dit te plan te realiseren in 
2016. Op basis van de 13 locaties die in beeld waren, bleek de oude mavo-locatie 
Selsterhorst wel realiseerbaar te zijn om dit in november 2016 operationeel te 
hebben.
Pierre Bijnen stelt de vraag wat voor woonunits er dan op de locatie Djept komen? 
Marco Loos geeft aan dat Wooninc. en Woonbedrijf daar 30 Heijmans One gaan 
plaatsen, aangevuld met 60 containerwoningen. Op beide locaties zullen 
dientengevolge containerwoningen komen. Het is belangrijk dat hiervoor draagvlak is 
binnen de woningcorporaties.

Herman Kootkar stelt dat de huisvesting van de Prins Willem Alexander school op de 
Blaarthemseweg vanwege de nabijheid bij de snelweg geen doorgang heeft gevonden. 
Nu is er het plan om statushouders op deze plek te huisvesten, terwijl de locatie niet 
geschikt werd geacht voor het huisvesten van een school. Zijn hier kansen voor 
omwonenden om tegen in verweer te gaan?
Pierre Bijnen geeft aan dat de gemeenteraad toen de uitspraak heeft gedaan het niet 
verantwoord te vinden daar een school te localiseren.
Herman Kootkar vraagt zich af of dit nog tot problemen kan leiden?
Eric Bergmeester geeft aan dat er toen wettelijk geen beletsel was om het huisvesten 
van de school tegen te gaan, maar dat toen de luchtkwaliteit een hot issue was. De 
gemeenteraad heeft toen gesteld dat als er gezondere alternatieven zijn, daar voor 
gekozen diende te worden. Maar dat er geen wetgeving was die dat niet mogelijk 
maakte.
Wethouder Van de Looii geeft aan dat toentertijd de luchtkwaliteit voor het Rijk geen 
probleem gaf om de school daar niet te bouwen.

Ab Hofman vraagt zich af wat te doen met aanvullende (technische) vragen.
Van de Looii geeft aan dat de reguliere weg via de griffie hiervoor bewandeld kan 
worden en dat de ambtelijke organisatie zoveel als mogelijk en zo spoedig mogelijk, 
binnen de tijd en mogelijkheden die er deze week nog zijn, de vragen zal 
beantwoorden.
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Jeanne van Mierlo wijst de aanwezigen er op dat er maandag 9 mei van 19.00 tot 
21.00 uur een bijeenkomst wordt georganiseerd voor omwonenden en dat daarbij ook 
de raadsleden van harte welkom zijn.


