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Raadsvragen   

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek 
(OAE) inzake te weinig huizen voor vluchtelingen, rijk dreigt 
met boetes.  

Het Ouderen Appèl Eindhoven heeft kennis genomen van het artikel van Tobias den 
Hartog en Deborah Jongejan, ‘Te weinig huizen voor vluchtelingen, rijk dreigt met hoge 
boetes’, In het Eindhovens Dagblad van vandaag.  

Na bestudering van het artikel komen wij tot de conclusie dat het ook Eindhoven niet lukt 
om zich aan eerder gemaakte afspraken te houden. In het artikel wordt Eindhoven met 
name genoemd als voorbeeld van een gemeente die het slecht doet. 
Verder leren we dat het rijk momenteel spreekt met gemeenten en provincies over een 
boeteregeling. Die kan oplopen tot 1.900 euro per maand voor elke vluchteling die ten 
onrechte geen huis heeft.  

Bovenstaande is aanleiding voor het stellen van de volgende vragen:  

1. Bent u op de hoogte van het feit dat Eindhoven als voorbeeld genoemd wordt van 
een gemeente die het slecht doet als het gaat over het ter beschikking stellen van 
huizen aan vluchtelingen en kunt u dit verklaren? Herkent uw college zich in dit 
geschetste beeld? 

2. Wat doet uw college eraan om deze boetedreiging af te wenden? 
3. Hoeveel huizen had u volgens afspraak tot 1 augustus 2016 beschikbaar moeten 

stellen en hoeveel huizen heeft u tot deze datum daadwerkelijk beschikbaar 
gesteld? Met welke corporaties en particuliere verhuurders hebt u afspraken 
gemaakt over het huisvesten van vluchtelingen? Zijn daarbij taakstellende cijfers 
overeengekomen? 

4. Wat is momenteel de beschikbare huurwoningvoorraad in de goedkope 
huursector? Hoeveel woningzoekenden zijn er naast de vluchtelingen die wachten 
op een toewijzing. Wat is de gemiddelde wachttijd in het algemeen en wat is de 
wachttijd voor urgenten?  

5. Is het juist dat urgent woningzoekenden niet verdrongen worden door de 
verplichte huisvesting van vluchtelingen?  

6. Welke initiatieven gaat u inzetten om de achterstand weg te werken en kunt u 
hierbij een tijdpad aangeven?  

7. Hoe anticipeert u op de mogelijkheid dat u een boete opgelegd kunt krijgen en 
waar haalt u het geld vandaan als er inderdaad sprake is van een boete voor 
Eindhoven?  

8. Hoeveel vluchtelingen wachten per 1 augustus 2016 in Eindhoven op een 
huurwoning?  

9. Is een van de structurele oplossingen het verhogen van de inspanningen om door 
nieuwbouw de goedkope woningvoorraad op peil te brengen? Bent u bereid 
daarover met nadere voorstellen te komen?  

Wij kijken uit naar uw antwoorden,  
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Niek Rennenberg, raadslid Ouderen Appèl Eindhoven  

Cor Verbeek, raadslid Ouderen Appèl Eindhoven. 

Eindhoven, 9 augustus 2016. 
 
Antwoord van burgemeester en wethouders 

1. Bent u op de hoogte van het feit dat Eindhoven als voorbeeld genoemd wordt van 
een gemeente die het slecht doet als het gaat over het ter beschikking stellen van 
huizen aan vluchtelingen en kunt u dit verklaren? Herkent uw college zich in dit 
geschetste beeld? 
Wij kennen het artikel, maar herkennen het hierin geschetste beeld niet. Het artikel 
is gebaseerd op de brongegevens van het COA, hierin zijn de gehuisveste aantallen 
vluchtelingen met verblijfsvergunning onder de 15 jaar die via voogdij-instelling 
Nidos bij gezinnen gehuisvest zijn, niet meegeteld. Wij verwachten dat deze 
aantallen in deze taakstellingsperiode gecorrigeerd worden. Verder is het artikel 
gebaseerd op de eerste maand van de huidige taakstellingsperiode. Een 
taakstellingsperiode duurt zes maanden. Eind december verwachten wij aan de 
taakstelling te voldoen.  

De formele taakstelling voor 2016 is opgedeeld in twee taakstellingsperioden van 6 
maanden: 2016-1 en 2016-2. Verwezen wordt naar bijgaande brief van de provincie.  
 
Taakstellingsperiode 2016-1 
De eerste 6 maanden stond de taakstelling voor Eindhoven op: 263. Er waren in 
2015 zeventien mensen te weinig gehuisvest, daarom was de totale opgave: 263 + 
17 = 280 te huisvesten personen. Het eerste half jaar liep het tekort op tot 55 
personen. 
 
Taakstellingsperiode 2016-2 
Op 1 juli 2016 is de taakstelling voor Eindhoven op 302 personen gesteld. Hierbij 
komen de 55 nog te huisvesten personen bij: 357.  
In juli en augustus zijn 116 personen gehuisvest. Er moeten dus nog 357 - 116 = 
241 mensen worden gehuisvest. Hiermee is dus 1/3 van de taakstelling in 1/3 van 
de tijd behaald en lopen wij op schema. 

2. Wat doet uw college eraan om deze boetedreiging af te wenden?  
Wij verwachten met de huidige inzet op een verantwoorde manier aan de 
huisvestingsopgave te voldoen.  
 

3. Hoeveel huizen had u volgens afspraak tot 1 augustus 2016 beschikbaar moeten 
stellen en hoeveel huizen heeft u tot deze datum daadwerkelijk beschikbaar 
gesteld? Met welke corporaties en particuliere verhuurders hebt u afspraken 
gemaakt over het huisvesten van vluchtelingen? Zijn daarbij taakstellende cijfers 
overeengekomen? 
Elke taakstellingsperiode wordt het aantal te huisvesten personen naar rato van het 
woningbezit verdeeld over de woningcorporaties die in Eindhoven actief zijn: 
Woonbedrijf, Trudo, 'thuis en Wooninc. De gemeente wijst personen toe. Afhankelijk 
van de leeftijd, gezinssamenstelling, gezinsherenigingsduur en andere 
bijzonderheden zoals mensen met een beperking, worden woningen toegewezen. 
We maken dus geen afspraken over aantallen woningen, wel over het aantal 
mensen dat gehuisvest moet worden. De taakstellingsperiode loopt zes maanden 
en tussentijds wordt regelmatig afgestemd over de voortgang. We verwachten aan 
de taakstellingsopdracht te kunnen voldoen.  
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4. Wat is momenteel de beschikbare huurwoningvoorraad in de goedkope huursector? 
Hoeveel woningzoekenden zijn er naast de vluchtelingen die wachten op een 
toewijzing. Wat is de gemiddelde wachttijd in het algemeen en wat is de wachttijd 
voor urgenten?  
Er zijn op dit moment in Eindhoven ruim 35.000 woningen met een huur onder de 
tweede aftoppingsgrens, waarvan zo’n 32.000 onder de eerste aftoppingsgrens. 
Deze aftoppingsgrenzen geven de maximale huur voor 1- en 2-
persoonshuishoudens (€ 587) en 3- of meerpersoonshuishoudens (€ 629) waarvoor 
het huishouden huurtoeslag ontvangt. Voor huishoudens tot 23 jaar is de maximale 
huur €410. Het is niet aan te geven hoeveel woningzoekenden er zijn voor sociale 
huurwoningen. Dit komt doordat de verschillende woningcorporaties verschillende 
toewijzingsinstrumenten hanteren. Een aantal corporaties wijst toe op basis van 
wachttijd, anderen werken op basis van loting. Het aantal personen dat 
ingeschreven staat bij een woningcorporatie geeft overigens ook geen informatie 
over het aantal woningzoekenden, aangezien een groot deel van de 
ingeschrevenen geen actieve woningzoeker is.  
 
Door de verschillende systemen zijn er geen algemene uitspraken te doen over de 
gemiddelde wachttijd. Bovendien is dat ook afhankelijk van de woonwensen van de 
woningzoekende. In de urgentieregeling van het Stedelijk Gebied is afgesproken dat 
een urgente woningzoekende binnen zes maanden een passende woning krijgt 
toegewezen.  
 

5. Is het juist dat urgent woningzoekenden niet verdrongen worden door de verplichte 
huisvesting van vluchtelingen?  
Een vergunninghouder is een urgente woningzoekende. Voor alle urgente 
woningzoekenden geldt dat zij binnen zes maanden een passende woning krijgen 
toegewezen.  
 

6. Welke initiatieven gaat u inzetten om de achterstand weg te werken en kunt u hierbij 
een tijdpad aangeven?  
We verwachten regulier aan de taakstelling te kunnen voldoen. Omdat er ook veel 
jongere alleenstaanden gehuisvest worden in Eindhoven, hebben we afgesproken 
om vanaf september ook mensen in onzelfstandige wooneenheden te plaatsen. 
Hiermee creëren we meer mogelijkheden om aan de taakstelling te voldoen.  
 

7. Hoe anticipeert u op de mogelijkheid dat u een boete opgelegd kunt krijgen en waar 
haalt u het geld vandaan als er inderdaad sprake is van een boete voor Eindhoven? 
Dit is niet aan de orde.  
 

8. Hoeveel vluchtelingen wachten per 1 augustus 2016 in Eindhoven op een 
huurwoning?  
Hierop is geen precieze aanduiding te geven. Wij zullen deze taakstellingsperiode 
357 mensen plaatsen. Per half jaar worden mensen geplaatst. Op basis van cijfers 
uit het verleden lijken we te kunnen stellen: in de zomerperiode minder dan in 
bijvoorbeeld oktober en november.  
 

9. Is een van de structurele oplossingen het verhogen van de inspanningen om door 
nieuwbouw de goedkope woningvoorraad op peil te brengen? Bent u bereid 
daarover met nadere voorstellen te komen?  
De woningbouwcorporaties geven aan dat met de huidige voorraad deze aantallen 
goed te huisvesten zijn. Daarnaast is uitgangspunt van de Woonvisie dat de 
goedkope woningvoorraad voldoende groot moet zijn voor de doelgroepen van 
beleid. Biedingen van de corporaties en hun investeringsprogramma worden hierop 
door ons getoetst.  

Eindhoven, 6 september 2016 


