
 

Van:  
Verzonden: woensdag 1 september 2021 12:47
Aan: @overijssel.nl'
CC: Volmerink, Erik; Berning-Everlo, Hilde
Onderwerp: RE: mail aan de wethouders en ambtenaren wonen m.b.t. asielinstroom

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

 ,
Zie onderstaand de antwoorden voor de gemeente Tubbergen.
Mvrgr

1. Heeft u ruimte voor additionele locaties ten behoeve van opvang van asielzoekers dan wel huisvesting
van vergunninghouders?
Wij hebben op dit moment geen additionele locaties beschikbaar.

2. Waar loop u bij de huisvesting van vergunninghouders tegenaan?
We zien dat er nu een mismatch is tussen de vraag (relatief groot aantal alleenstaanden en grote
gezinnen) en het vrijkomende woningaanbod in de gemeente (vooral (kleinere)

eengezinswoningen).

3. Hoe kunt u op korte termijn zorgdragen voor het inhalen van de achterblijvende uitplaatsing van de
alleenstaande vergunninghouders?
Met de woningcorporatie hebben we afspraken voor de huisvesting. De gemeente Tubbergen heeft een
beperkte achterstand voor wat betreft de huisvesting statushouders. Naar verwachting zal eind dit jaar de
taakstelling (nagenoeg) behaald zijn. Gelet op de huidige druk op de sociale huur en de particuliere
woningmarkt alsmede de beperkte omvang van de sociale woningmarkt, zien we binnen de huidige
woningvoorraad geen ruimte voor een aanvullende taakstelling boven op de reeds verhoogde taakstelling
van 2021.

4. Overige voor dit vraagstuk relevante zaken in uw gemeente
Bij het huisv sten van asielzoekers en statushouders gaat het niet alleen om huisvesting maar ook om de
maatschappelijke begeleiding. Bij een toename van de aantallen asielzoekers en statushouders zal dit een 
enorme druk leggen bij de gemeenten en partijen om de begeleiding vorm te geven. Verder moet er
rekening gehouden worden met de invoering van de nieuwe wet Inburgering 2021 waarbij inburgeraars
deels taallessen en het participatiedeel moeten volgen.

Van:  ( ) < @overijssel.nl> Namens 
Verzonden: maandag 30 augustus 2021 13:29
Aan: @almelo.nl; @borne.nl;   < @dinkelland.nl>;

@enschede.nl; @haaksbergen.nl; @hellendoorn.nl; @hengelo.nl;

@hofvantwente.nl; @losser.nl; @oldenzaal.nl; @rijssen-holten.nl;

Volmerink, Erik <e.volmerink@tubbergen.nl>; @twenterand.nl; @wierden.nl;
@dalfsen.nl; @deventer.nl; @hardenberg.nl;

@kampen.nl; @olst-wijhe.nl; @ommen.nl; @raalte.nl;
@raalte.nl; @staphorst.nl; @steenwijkerland.nl;

@zwart waterland.nl; @zwolle.nl
CC: @almelo.nl; @almelo.nl; @almelo.nl; @borne.nl;  
< @noaberkracht.nl>; @enschede.nl; @enschede.nl ;
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@enschede.nl; @haaksbergen.nl; @hellendoorn.nl; 
@hengelo.nl; @hofvantwente.nl; @losser.nl; @oldenzaal.nl; 
@rijssen-holten.nl;   < @noaberkracht.nl>; @twenterand.nl; 
@wierden.nl; @dalfsen.nl; @d venter.nl; @hardenberg.nl;

@kampen.nl; @kampen.nl; @olst-wijhe.nl; @ommen.nl;
@raalte.nl; @staphorst.nl; @steenwijkerland.nl;

@zwartewaterland.nl; @zwolle.nl; @zwolle.nl
Onderwerp: mail aan de wethouders en ambtenaren wonen m.b.t. asielinstroom
Urgentie: Hoog

Geachte wethouders en ambtenaren wonen,

In de bijlage treft u de brief die u afgelopen week hebt ontvangen van het Rijk over het nijpende
huisvestingsvraagstuk van vergunninghouders en de noodzakelijke gezamenlijk inspanning om (crisis)noodopvang
te voorkomen. Deze brief wil ik bij u extra onder de aandacht brengen.

U leest in de brief dat in de tweede week van september de provinciale regietafels asielstroom met spoed
bijeenkomen om concrete afspraken te maken over de te ondernemen acties op de achterstand op de
taakstelling. Ik streef ernaar aan deze regietafel afspraken te maken die uitvoerbaar zijn binnen onze huidige
werkwijze in Overijssel. Tegen de achtergrond van een zeer krappe woningmarkt is het nu extra belangrijk dat we
elkaar goed informeren zodat we met de juiste informatie gezamenlijk tijdig en doelgericht kunnen handelen. 
Daarom wil ik u vragen mij via de mail te laten weten wat in uw gemeente de stand van zaken is, concreet vragen 
we u:

1. Heeft u ruimte voor additionele locaties ten behoeve van opvang van asielzoekers dan wel huisvesting
van vergunninghouders?

2. Waar loop u bij de huisvesting van vergunninghouders tegenaan?
3. Hoe kunt u op korte termijn zorgdragen voor het inhalen van de achterblijvende uitplaatsing van de

alleenstaande vergunninghouders?
4. Overige voor dit vraagstuk relevante zaken in uw gemeente

Het is nodig dat we gezamenlijk de schouders eronder zetten en dat begint bij het kenbaar maken van de
specifieke situatie in uw gemeente. Graag ontvang ik van u deze informatie uiterlijk aanstaande donderdag 2
september. Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze e-mail dan kunt u contact opnemen met  

 op  of via @overijssel.nl.

Hartelijke groet, 

Gedeputeerde Provincie Overijssel
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