SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET COLLEGE
INDIENING
Steller vragen: D66
Datum: 14 september 2021
Onderwerp: Opvang Statushouders en Afghaanse vluchtelingen/evacuees
Wijze van beantwoording: schriftelijk (met eventuele snelle, korte mondelinge reactie in een van de
komende commissie vergaderingen)

AANLEIDING
In het de Rapportage-interbestuurlijk-toezicht-2020-aan-de-Provincie wordt
geconcludeerd dat “[…] de gemeente Heemstede ten aanzien van het
onderdeel Huisvesten statushouders over 2020 goed scoort.”
Dat is goed nieuws. Ondertussen staan de media bol van het slecht nieuws over
Afghanistan. Gelukkig heeft de regering – te weinig, maar toch - vluchtelingen
kunnen evacueren. Ondanks de grote crisis op de woningmarkt, hopen wij dat
ook deze vluchtelingen spoedig ergens huisvesting kunnen krijgen en kunnen
inburgeren.
VRAGEN
1) Welke taakstelling voor opvang van statushouders heeft Heemstede voor
2021 en verder?
Antwoord: De taakstelling was totaal 42. We hebben reeds 33 personen
opgevangen wat maakt dat we dit jaar nog de taak hebben 9 personen op te
vangen. Momenteel zijn er nog drie woningen beschikbaar. Hierin worden 7
personen opgevangen. Resteert er 2 voor het einde van het jaar. Er zijn wel
meer huishoudens aan de gemeente gekoppeld, dus we zullen geen stop
doorvoeren richting de corporaties. Alles wat we nu nog extra opvangen is een
voorstand voor 2022. Je helpt hiermee de AZC’s leegmaken voor de nieuwe
doelgroep die op ons afkomt.
De taakstelling voor 2022 is nog niet bekend, dit weten we officieel per oktober
2021 voor het eerste half jaar. De taakstelling voor het tweede half jaar wordt
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per april 2022 bekend, wellicht volgt daar een hogere taakstelling gezien de
toename van de instroom die dan beter in beeld is. Voor de volledigheid: Extra
opvang in 2021 betekent een correctie op de taakstelling voor 2022. Daarnaast
helpen we zo de AZC’s waardoor zij nieuwe statushouders kunnen opvangen.
2) Hoe wil de gemeente reageren wanneer ook een beroep gedaan zal worden
op Heemstede voor (extra) opvang en huisvesting van Afghaanse
vluchtelingen/evacuees?
Antwoord: Het COA heeft al aangegeven vooral op zoek te zijn naar opvang
voor 150-300 personen in een locatie die snel beschikbaar is en voldoet aan
bestemmingsplan en relatief weinig kosten met zich mee brengt. Hiervoor zien
wij op dit moment geen mogelijkheden binnen Heemstede. Verder vragen zij
gemeente zich in te spannen om de reeds vergunde personen uit de AZC’s een
woning te geven. Zo kan er op die reguliere plekken in de AZC’s ruimte
gecreëerd worden voor de opvang van de nieuwe instroom. Dit laatste is
inmiddels ook per brief door het ministerie van JenV aan alle gemeenten
gevraagd. Hiervoor is een antwoord in voorbereiding in samenwerking met de
regio en hiervoor zetten we ons onderzoek naar wonen en zorg op in (zie
onder).
3) Welke mogelijkheden/plannen/voorbereidingen zijn er om snelle
huisvesting en inburgering te kunnen bieden?
Antwoord: We zijn gestart met het onderzoek naar de verdere mogelijkheden
voor wonen voor statushouders en beschermd wonen (zie c-stuk zaaknummer
881079 ‘Lokale inzet doordecentralisatie Beschermd wonen’ met daarin de
opdracht voor ‘Onderzoek mogelijkheden woonvoorzieningen Beschermd
wonen en statushouders’). In dit onderzoek wordt een eventuele versnelling of
uitbreiding voor huisvesting van statushouders meegenomen. Op het gebied
van inburgering zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet, als er
meer inburgeraars op ons afkomen, pakken we dat uiteraard op.
4) Welke mogelijkheden ziet het college om hierin op te trekken met
omliggende gemeenten zoals Haarlem of met initiatieven zoals Takecarebnb
(www.takecarebnb.org)?
Antwoord: Heemstede heeft een eigen taakstelling en daarmee ook een eigen
verantwoordelijkheid. Uiteraard wordt hierin samengewerkt in de regio en
worden ideeën en mogelijkheden uitgewisseld.
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