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Toelichtinq:

1 Bent u het met de PW-fractie eens dat de tsunami aan asielzoekers óók ontwrichtend werkt op de
sociale woningmarkt? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee.

ln de verschillende krantenartikelen die de afgelopen weken in de media zijn verschenen, is inderdaad
gesteld dat er een toename is aan vluchtelingen die een verblijfsvergunning kunnen krijgen en dat er
daarmee druk kan ontstaan op de sociale woningmarkt. Het toenemen van druk is echter niet gelijk te
stellen aan ontwrichting en is ook geen reden om niet te voldoen aan wettelijke taakstellingen in het
kader van de Huisvestingswet. Zoals de heer Wienen, voozitter van de asielcommissie van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), tevens burgemeester van Katwijk in het Algemeen
Dagblad van 16 september jl. (pag.5/6) stelt:

(. .) de huidige situatie, met steeds meer vluchtelingen uit Syrië en straks mogelijk lrak, vraagt om
creatieve oplossingen". De grote steden verschuilen zich achter de krapte op de woningmarkt, die juist
in de Randstad het hevigst is. "Die steden hebben het grootste aanbod van sociale huunruoningen"
(... ). "Ondanks de enorme druk op de woningmarkt, vind ik toch dat we als gemeenten moeten voldoen
aan onze opvangverplichtin9".

2. Acht u het rechtvaardig dat asielzoekers voorrang krijgen bij het verkrijgen van een sociale woning,
daar waar Nederlanders oneindig op een sociale woning moeten wachten? Zo ia,waarom?

Antwoord;

Gedeputeerde staten (GS) houden toezicht op de zorg voor de voorziening in de huisvesting van
vergunninghouders in de gemeente overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling
(artikel 28 huidige Huisvestingswet). Dit is dus toezicht op de uitvoering van een taak die door het Rijk
aan burgemeester en wethouders (B&W) van een gemeente is opgelegd.
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Het feit dat het gaat om toezicht op de uitvoering, betekent dat B&W beleidsvrijheid hebben in de
keuze op welke wijze en via welke procedures zij invulling geeft aan de haar opgelegde taakstelling.
Dit betekent ook dat B&W vrij zijn in de añ,vegingen die zij daar in maakt. Het is niet aan GS om zich
daar in te mengen en een mening te hebben over de rechtvaardiging van die afrrueging.

3. Bent u bereid om gemeenten op te dragen de asielzoekers niet vooraan op de wachtlijst te plaatsen,
maar gewoon te behandelen als elke inwoner van Nederland? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:

Nee.

Zie antwoord op vraag 2, over de wettelijke bevoegdheids- en taakverdeling tussen GS en B&W.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) vindt interbestuurlijk
toezicht meer generiek plaats. Dit betekent concreet dat het toezicht meer op afstand plaatsvindt, en
binnen dit dossier slechts wordt ingegrepen bij het niet behalen van de taakstellingen door B&W.

4. Bent u bereid om het kabinet te informeren dat de situatie op de woningmarkt dusdanig is dat het
onverantwoord is om grote groepen asielzoekers een woning toe te bedelen daar waar Nederlanders
tot wel 13 jaar moeten wachten? Zo nee waarom niet?

Antwoord:

Nee.

Zie antwoord vraag 2, over de wettelijke bevoegdheids- en taakverdeling tussen GS en B&W.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal orgaan Asielzoekers (COA) zijn aanwezig bij
de overleggen die de provincies met elkaar voeren en zijn daarom reeds op de hoogte van, door de
gemeenten als dusdanig ervaren, "problematiek van het huisvesten van verblijfsgerechtigden".

Overigens gaat het binnen de taakstelling om verblijfsgerechtigden, niet om asielzoekers. Degenen die
onder de taakstelling vallen, hebben een verblijfsvergunning gekregen en mogen in Nederland blijven.
Om die reden is langer verblijf in een asielzoekerscentrum ongewenst en is het zaak zo spoedig
mogelijk een woning voor deze verblijfsgerechtigden te vinden. Dat maakt een betere integratie in de
samenleving mogelijk.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter
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