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Aan:
CC: College B&W Tubbergen
Onderwerp: Fwd: Bestuurlijk overleg WST: Notitie huisvesting statushouders
Bijlagen: 20220202 Notitie huisvesting statushouders.docx

Opvolgingsvlag: Opvolgen
Vlagstatus: Met vlag

Kun je bijgevoegde mail svp toevoegen aan wvttk voor morgen.

Dank alvast,

Groet,

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van:  noabe kra ht.n >
Datum: 28 februari 2022 om 11:29:27 CET
Aan Berning-Everlo, " tubbergen.n > , "

noaberkra ht.n >
Onderwerp: Bestuurlijk overleg WST: Notitie huisvesting statushouders

Hoi  en 

Morgen heeft het college een bestuurlijk overleg met de WST. Inzake het onderwerp statushouders
geeft bijgaande notitie inzicht in de elementen die wij in de collegevergadering van 18 januari
hebben besproken. Hieronder een korte samenvatting.

Groet, 

Hebben we voldaan aan de taakstelling voor 2021?
De provincie heeft groen licht gegeven voor 2021. We hebben de taakstelling niet volledig voldaan, 
maar wel voor het grootste deel. Onze inspanningen worden door de provincie gewaardeerd, omdat
in 2021 de taakstelling al fors hoger was dan de jaren ervoor.

Hoe groot is de taakstelling voor 2022?
De nu bekende taakstelling is 30. De resterende taakstelling uit 2021 is 8, waardoor het totaal voor
2022 38 bedraagt. Deze taakstelling kan opnieuw omhoog worden bijgesteld. Ook is onzeker welke
effecten de situatie in Oekraïne heeft op de taakstelling. De huidige taakstelling betekent dat
ongeveer elke anderhalve maand één gezin moet worden geplaatst. In de eerste twee maanden van
2022 is dat nog niet gelukt door WST, vanwege een lage doorloop van huurwoningen. De zorg is

groot voor het restant van 2022. Daarover kan het gesprek gaan met WST.

Moet de HAR worden uitgebreid met andere accommodaties dan nu bekend?
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Nee. Dat heeft geen zin. De HAR is uitsluitend voor echtparen of alleenstaanden en niet voor 
gezinnen met kinderen. Er is geen probleem om de HAR te benutten wat betreft 
opvangmogelijkheden. Het Elshuys heeft ruimte genoeg. Het probleem is de match die we vanuit 
het COA toegewezen krijgen.

Wat doen we om andere woonvormen/mogelijkheden te benutten?
In de zoektocht naar alternatieve woonvormen en locaties participeren we in een locatiescan van 
het kadaster (onder begeleiding van het aanjaagteam van de provincie). Het doel is om te komen tot 
selectie van geschikte locaties voor flexwonen en uiteindelijk tot realisatie hiervan. 10 maart is de 
startbijeenkomst.
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