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Uw vragen ex. art. 71 RvO over: opvang en huisvesting
asielzoekers en vergunninghouders

Geachte heer Rens en mevrouw Hoog Antink,
In uw brief van 27 augustus 2021 stelt u raadsvragen ex artikel 71 Reglement van Orde over opvang
en huisvesting asielzoekers en vergunninghouders.
Op deze vragen kunnen wij u het volgende antwoorden:

Vraag 1:

Antwoord:

Vraag 2:
Antwoord:

Is het College het met D66 eens dat ’s-Hertogenbosch zo snel mogelijk
invulling moet geven aan de oproep van de Staatssecretaris van Justitie &
Veiligheid en de Minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties “om
met urgentie en resultaatgericht invulling te geven aan het dringende verzoek
om de reguliere opvangcapaciteit van het COA te vergroten
en de achterstand op het realiseren van de taakstelling uitplaatsing
vergunninghouders in te lopen”?
’s-Hertogenbosch is een gastvrije stad, ook voor vergunninghouders en
asielzoekers. We hebben een lang verleden als het gaat om de opvang en
huisvesting. Uiteraard zijn we ook nu welwillend bereid te kijken of en welke
bijdrage we kunnen leveren. We zien dit als een gezamenlijke regionale
opgave.
Wanneer gaat het college hier invulling aan geven?
Het COA wenst samenwerking met gemeenten in verschillende soorten van
opvang- en huisvesting voor zowel asielzoekers als vergunninghouders.
Samenvattend komt de opgave voor Noord-Brabant neer op (peildatum 12
september 2021):
1. Korte termijn:
• Realiseren van de uitstroom van ±231 alleenstaande
vergunninghouders, die reeds 14 weken of langer wachten op
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huisvesting en integratie en die al aan een gemeente zijn
gekoppeld.
2. Middellange termijn (2021):
• Realiseren van de uitstroom van ±550 vergunninghouders, die
langer dan 10 weken (streeftermijn) wachten op huisvesting
en integratie en die al aan een gemeente zijn gekoppeld;
• Noodopvanglocaties voor asielzoekers (indien nodig).
3. Lange termijn:
• Lange-termijn-woonvisie vanuit Gedeputeerde Staten;
• Nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers als dit nodig blijkt
door de instroom.
Voorlopig wordt in Brabant niet gezocht naar nieuwe locaties voor de
noodopvang van asielzoekers. Het primaire doel is om mensen die in
Nederland mogen blijven, de zogeheten vergunninghouders te voorzien van
woonruimte. Daarbij staat flexibiliteit voorop. Door te kiezen voor huisvesting in
combinatie met meerdere groepen spoedzoekers, kan beter ingespeeld worden
op de noden op de woningmarkt. Dit vraagt een gezamenlijke inspanning van
marktpartijen, corporaties, de gemeenten, provincie, COA en het Rijk.
Voor ’s-Hertogenbosch geldt voor de huisvesting van vergunninghouders we
ons altijd inzetten om gekoppelde vergunninghouders binnen een redelijke
termijn te huisvesten, dus ook nu. Zoals in de Woonvisie is opgenomen, dragen
we als gemeente zorg voor het huisvesten van vergunninghouders volgens de
taakstelling van de Rijksoverheid. Dat doen we in nauwe samenwerking met de
Bossche corporaties, zoals vastgelegd in de prestatieafspraken tussen
gemeente, huurders en corporaties.
Als het COA voldoende vergunninghouders aan ons blijft koppelen, verwachten
wij ook voor de korte en middellange termijn de opgave voor onze gemeente
(130 vergunninghouders 2e helft 2021) te kunnen invullen. Er zijn dus geen
extra interventies nodig.
Indien voor de middellange termijn de vraag komt voor noodopvang voor
asielzoekers zullen we uiteraard de mogelijkheden voor locaties onderzoeken.
Indien op de lange termijn nieuwe opvanglocaties voor asielzoekers nodig zijn
zullen we ook deze vraag bekijken, we dragen een regionale gezamenlijke
verantwoordelijkheid. Het doorlopen van een zorgvuldig proces is hierin wel erg
belangrijk, het gaat hier tenslotte over een langdurige opvang van asielzoekers.
In 2015 hebben we een locatiekeuzetraject voor een AZC uitgevoerd. De meest
geschikte locatie was destijds het landgoed Coudewater. Inmiddels is deze
locatie niet meer inzetbaar. Een geschikte locatie vinden samen met onze
inwoners vergt tijd en vraagt om zorgvuldigheid.
Tot slot, we realiseren ons dat de opvang van asielzoekers en de huisvesting

van vergunninghouders een basis is waar mensen recht op hebben. Vanuit een
veilige basis kunnen de ‘’nieuwe inwoners’’ aan de slag met het opbouwen van
een toekomst waarin zij volwaardig mee doen. Volwaardig meedoen gaat niet
vanzelf. We werken samen met veel partijen binnen onze gemeente om
inburgering en integratie van vergunninghouders succesvol te laten zijn.
Idealiter koppelt het COA vergunninghouders met specifieke capaciteiten aan
die gemeenten daar waar de arbeidsmarkt een vraag heeft. In tijden van
relatieve rust zijn hier pogingen toe gedaan, maar buiten hele specifieke regio’s
(bijvoorbeeld de haven in Rotterdam) zijn veel gemeenten niet onderscheidend
genoeg van elkaar. Samen werken we daarom aan de opgave voor alle nieuwe
inwoners, laag en hoog gekwalificeerd, participatie mogelijk te maken. We
zetten creatieve trajecten in, zoals ‘’Bossche sferen’’ en ons laatste nieuwe
project ‘videovrienden’ waarbij jonge vergunninghouders gematched worden
met jonge Bossche inwoners. Succesvolle integratie vraagt om een
gezamenlijke inspanning van de vergunninghouder én de samenleving.
Vraag 3:
Antwoord:

Hoe gaat het college hier invulling aan geven?
Zie antwoord 2.

Vraag 4:
Antwoord:

Wanneer krijgt de raad een plan van aanpak hierover?
Wanneer dat aan de orde is.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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