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1. Inleiding 

De migrantenstroom naar Europa is in 2015 zeer fors gegroeid. De druk op de 

voorzieningen voor asielzoekers is daarmee navenant toegenomen. De AZC’s zijn 

overvol. Noodopvang en crisisopvang van asielzoekers zijn nodig. Ook in Hillegom is 

in de laatste week van oktober een groep van 135 asielzoekers opgevangen in sporthal 

De Vosse. Er is geen ruimte voor opvang van nieuwe instroom van asielzoekers in de 

AZC’s. Dat komt deels omdat daar momenteel 15.000 statushouders (vluchtelingen 

met een tijdelijke verblijfsvergunning) verblijven die wachten op huisvesting. 

Het COA en de VNG doen een klemmend beroep op de gemeenten om de 

statushouders die nog in de AZC’s verblijven zo snel mogelijk te huisvesten. Zo wordt 

er ruimte gemaakt voor de opvang van asielzoekers. 

 

Het college ziet geen mogelijkheden om noodopvang voor asielzoekers in Hillegom in 

te richten. Evenmin zien wij mogelijkheden om een AZC op te richten in de gemeente. 

Dat vinden we een te grote opgave voor onze gemeente, omdat we ook al grote 

aantallen (seizoens)arbeidsmigranten moeten huisvesten.  

We voldoen als één van de weinige gemeenten al jaren aan de landelijk opgelegde 

taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Versneld in Hillegom huisvesten 

van statushouders is een optie, waarmee we een bijdrage kunnen leveren in het 

oplossen van het probleem. 

In reactie op het beroep van het COA en de VNG heeft het college op 29 september 

2015 dan ook besloten om een onderzoek in te stellen naar de mogelijkheden om 

versneld statushouders te huisvesten in Hillegom. Dat besluit is toegelicht in de 

Commissievergadering van 14 oktober. Daarbij heeft het college toegezegd de raad 

mee te nemen in de stappen die hij zet.  

Het onderzoek loopt langs twee lijnen: het benutten van de “regeling ZZA voor 

gemeenten” (optie A) en het nemen van een “voorschot” op de taakstelling huisvesting 

van statushouders voor 2016 (optie B). Landelijke ontwikkelingen staan ook niet stil. 

Inmiddels is er een bestuursakkoord gesloten tussen het kabinet en de VNG. Dit 

bestuursakkoord maakt dat optie A een andere invulling krijgt.  
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Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom 

Bij het afronden van dit memo werd het Onderhandelaarsakkoord Verhoogde 

Asielinstroom gepresenteerd. Dat akkoord is het op 27 november bereikte resultaat 

van onderhandelingen tussen het kabinet en de VNG. Over dit onderhandelaarsakkoord 

heeft de VNG een ledenraadpleging gehouden. Het college heeft ingestemd met het 

bereikte akkoord, maar zet vraagtekens bij de financiële consequenties van de 

huisvestingsvoorziening. 

Het Bestuursakkoord verruimt de mogelijkheden om versneld statushouders te 

huisvesten. Het Gemeentelijk Zelf Zorg Arrangement verdwijnt per 1 januari en er komt 

per direct een Gemeentelijk VersnellingsArrangement (GVA) voor in de plaats.  

Verderop in het memo gaan we daar dieper op in. 

 

Met deze notitie brengen we u op de hoogte van de stand van zaken van het 

onderzoek. 

 

Resultaten en scope van het onderzoek 

We hebben onderzoek gedaan naar de mogelijkheden qua (landelijke) regelgeving om 

versneld statushouders in Hillegom te huisvesten. 

Daarnaast hebben we globaal verkend welke praktische en toepasbare mogelijkheden 

er in onze gemeente voorhanden zijn om invulling te geven aan ons streven versneld 

statushouders op te nemen. 

Bij dat onderzoek hebben we voortdurend het vizier gericht op het verbeteren van de 

sociale volkshuisvesting voor alle doelgroepen. Ten behoeve van reguliere 

woningzoekenden én van de statushouders, die Hillegommer worden. 

De opgave van het rijk om meer en sneller statushouders te huisvesten, willen we 

aangrijpen om de beschikbare sociale woningvoorraad in Hillegom uit te breiden.  

Deze rapportage beperkt zich tot het huisvestingsvraagstuk. Sociaal-maatschappelijke 

effecten worden in een later stadium in beeld gebracht.  

 

Opbouw van het memo 

Allereerst  brengen we verslag uit over de mogelijkheden en beperkingen die de 

landelijke wet- en regelgeving ons stelt voor de realisatie van versnelde huisvesting 

voor statushouders. 

Vervolgens leggen we voor welke kaders ons dat geeft om het voorbereiden en 

uitwerken van concrete huisvesting in Hillegom te realiseren. 

In het memo geven we (door middel van omkaderde tekstvakken en gebundeld aan het 

eind van de notitie) aan, welke conclusies we trekken en welke acties we voorbereiden. 
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2. Mogelijkheden en beperkingen regelgeving 

 

2.1. Gemeentelijk zelfzorgarrangement (Optie A.) 

Wat houdt het G-ZZA in? 

Het COA heeft in september 2015 een tijdelijke regeling geïntroduceerd waarmee 

gemeenten statushouders, aan wie nog geen (reguliere) huisvesting geboden kan 

worden, toch kunnen  opnemen. Met het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom 

loopt de regeling G-ZZA al per 31 december 2015 af.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Gemeentelijk VersnellingsArrangement (GVA) 

Wat houdt het gemeentelijk versnellingsarrangement in ? 

Het GVA is inzetbaar door gemeenten als een  individuele, tijdelijke 

huisvestingsoplossing als permanente huisvesting niet mogelijk is. 

Het arrangement is maximaal 24 maanden inzetbaar en is begrensd op maximaal 

10.000 statushouders. Het kan sober van aard zijn. Het telt –in tegenstelling tot het G-

ZZA- wel mee voor de gemeentelijke taakstelling. Gemeenten ontvangen een 

huisvestingsvergoeding van € 50 per week per volwassene en € 25 per kind. Het COA 

zorgt voor zak- en leefgeld (€ 40 per week per persoon) voor deze tijdelijk gehuisveste 

statushouders. 

Vanaf het moment van plaatsing in het GVA is maatschappelijke begeleiding van 

toepassing. Het rijk betaalt de gemeente hiervoor een bedrag van € 2.370 per 

geplaatste statushouder (dat is nu nog € 1.000 per persoon en pas beschikbaar bij 

definitieve huisvesting). 

 

Is het GVA in Hillegom uit te voeren? 

Het GVA voorziet in het scheppen van sobere, tijdelijke huisvesting. Het is een regeling 

die naast of in aanvulling op de huisvestingsvoorziening die in het Bestuursakkoord is 

aangekondigd, kan worden gebruikt. 

 

 

 

Conclusie 1 

Met het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom loopt de regeling G-ZZA al per 31 

december 2015 af.  

Daarmee is toepassing van het G-ZZA nu niet meer aan de orde. Daarvoor in de 

plaats komt het Gemeentelijk VersnellingsArrangement GVA (zie punt 2.2). 
 

Conclusie 2 

Het GVA is een aanvullende regeling die naast of in aanvulling op de 

huisvestingsvoorziening uit het Bestuursakkoord inzetbaar is. 
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2.3.  Huisvestingsvoorziening 

Wat houdt de Huisvestingsvoorziening in?  

Dit is een subsidiemogelijkheid voor verhuurders die een huisvestingsvoorziening 

inzetten voor het huisvesten van minimaal 4 statushouders. Bij deze huisvesting moet 

de kostendelersnorm van toepassing zijn. De huisvesting wordt dus gedeeld door 

minimaal 4 statushouders. De verhuurder krijgt hiervoor een bijdrage van € 6.250,- 

per statushouder. Doordat de kostendelersnorm van toepassing is en er geen recht op 

huurtoeslag ontstaat, kan deze subsidie aan de verhuurder worden verstrekt. De 

subsidie is alleen van toepassing op het huisvesten van statushouders. Andere 

doelgroepen mogen ook in een huisvestingsvoorziening gehuisvest worden, maar dan 

wel zonder subsidie. Deze subsidieregeling treedt op 1 februari 2016 in werking. De 

subsidieregeling heeft een looptijd van 5 jaar. Na de 5 jaar kan de 

huisvestingsvoorziening als reguliere woning worden ingezet.  

 

Is de Huisvestingsvoorziening voor Hillegom interessant? 

De huisvestingsvoorziening biedt een mogelijkheid voor het huisvesten van 

statushouders in Hillegom. Het kan aantrekkelijk zijn  voor verhuurders van woningen, 

waaronder de corporatie vanwege de subsidie mogelijkheden. Wij zien echter ook een 

paar nadelen aan de regeling: 

 Met elkaar onbekende statushouders moeten een huisvestingsvoorziening met 

elkaar delen.  

 Wat gebeurt er na 5 jaar? Hebben de statushouders dan een eigen woning 

gevonden?  

 Voor zover bekend vervalt de urgentie van de statushouder wanneer zij zijn 

gehuisvest. Zij kunnen de urgentie dus niet meer inzetten voor het vinden van een 

eigen woning, tenzij we de huisvestingsverordening aanpassen. 

 

 

 

 

 

2.4.  Versnelde huisvesting van statushouders 

Het is in principe mogelijk om versneld statushouders aan Hillegom te laten koppelen, 

zo blijkt na contact met de afdeling Uitstroom van het COA. 

Daarvoor is het dan wel noodzakelijk dat wij daadwerkelijk ook huisvesting 

beschikbaar hebben. Dat kan GVA zijn of reguliere (tijdelijke) huisvesting of een 

combinatie van beide. In dat geval kunnen we deze huisvesting aanbieden aan het 

COA. Het COA gaat dan op zoek naar geschikte koppeling (alleenstaanden, gezinnen) 

en regelt dat vervolgens op landelijk niveau. Deze versnelde huisvesting telt mee in de 

taakstelling. Voor de eerste helft van 2016 heeft Hillegom een taakstelling van 25 te 

huisvesten statushouders. We gaan er voorlopig vanuit dat de taakstelling voor het 

Conclusie 3 

De Huisvestingsvoorziening is een interessant instrument voor met name 

verhurende partijen. Het is belangrijk dat de statushouders voldoende begeleiding 

krijgen tijdens en na de huisvesting.  
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hele jaar rond de 60 statushouders gaat uitkomen. De komende jaren verwachten we 

dat deze aantallen onverminderd groot zullen blijven.  

 

Voordelen: 

- We zorgen voor versnelde uitstroom van statushouders; 

- We voldoen versneld aan onze taakstelling; 

- We zijn in the lead bij het beschikbaar stellen van het soort huisvesting. Bij de 

gebruikelijke wijze reageren wij op de vraag van het COA. 

Nadeel: 

- We intensiveren de druk op de ambtelijke organisatie en het Vluchtelingenwerk om 

in korte tijd meer statushouders te huisvesten en te (laten) begeleiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.5.Woningbehoefte 

De druk op de sociale huurwoningmarkt is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In 

bijlage1 is een beknopt overzicht van het verloop in de woningvoorraad van Stek te 

zien. 

 

In de Woonagenda Holland Rijnland 2014 is afgesproken dat we in de regio de 

woningbouwplannen op elkaar afstemmen. Voor deze afstemming houdt iedere 

gemeente een lijst bij met woningbouwplannen. De plannen zijn verdeeld in 

verschillende categorieën, zoals opgenomen in de regionale Woonagenda. De plannen 

die doorgang kunnen vinden, passen binnen de afspraken met regio en provincie. De 

belangrijkste afspraak is dat de bouwplannen niet boven de Woning Behoefte Raming 

(WBR) van de provincie komen. Deze aantallen worden ook wel de 

woningbouwcontingenten genoemd.  

 

Het leek in eerste instantie lastig om extra sociale huurwoningen te realiseren, zonder 

daarbij de WBR te overschrijden. De Provincie heeft ons echter per brief laten weten dat 

de grote toestroom vluchtelingen niet is meegenomen in de behoefte raming. Zij 

schrijven dat het realiseren van extra woningen of woonruimten in de sociale sector 

niet ten koste hoeft te gaan van andere projecten die in de woningbouwplanlijst zijn 

opgenomen. Het gaat namelijk om een eerder niet voorziene extra woningbehoefte.  

 

 

Conclusie 4 

Versneld huisvesten van aan Hillegom gekoppelde of te koppelen statushouders is 

een optie die goed uitvoerbaar lijkt. Niet in de laatste plaats doordat wij aan het 

COA kunnen aangeven welke woningen er concreet beschikbaar zijn en op die 

manier statushouders aan Hillegom worden gekoppeld.  

Er zijn verschillende mogelijkheden om verder invulling te geven aan die 

huisvesting.  In het hoofdstuk 3 zetten we de lijnen hiervan uit. 

 

 

Conclusie 5 

Er is in principe goedkeuring voor het realiseren van extra sociale huurwoningen, 

ook als die de plannen de WBR van de provincie overschrijden.  
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3  Uitwerkingsrichtingen 

Er zijn verschillende mogelijkheden om de sociale woningvoorraad uit te breiden. 

Zowel in de bestaande bouw als in de nieuwbouw zijn namelijk mogelijkheden. Hierna 

zijn de mogelijkheden uitgesplitst.  

 

3.1 Gemengd huisvesten 

Wij vinden het belangrijk dat er, naast de statushouders, ook voldoende huisvesting is 

voor de reguliere (Hillegomse) woningzoekenden. Dat is ook belangrijk voor het 

maatschappelijk draagvlak. Bij het uitbreiden van huisvestingsmogelijkheden in de 

sociale huursector wordt er dan ook naar een goede verdeling gezocht van het 

huisvesten van statushouders en reguliere woningzoekenden. Per mogelijkheid wordt 

gekeken naar de juiste verdeling tussen huisvesting voor statushouders en regulier 

woningzoekenden.  

 

 

 

 

 

3.2 Doelgroepen 

De afgelopen jaren zijn er voornamelijk gezinnen in Hillegom gehuisvest. Dit komt 

omdat onze woningvoorraad daar goed voor geschikt is. In Hillegom is weinig kleine 

huisvesting voor alleenstaanden beschikbaar. Dit woningtype kom je meer in de steden 

tegen. In Hillegom kiezen veel jongeren ervoor om direct in een grotere woning te 

wonen.  

 

Op dit moment verblijven er veel alleenstaanden in de AZC’s. Om ruimte te maken in 

de AZC’s is het dus noodzaak om ook deze doelgroep te huisvesten. Wij gaan kijken of 

we voor deze groep geschikte huisvesting kunnen realiseren door bestaande panden 

hiervoor geschikt te maken.  

 

Er houden nu soms mannen die wachten op hun gezin complete woningen bezet 

tijdens een langere periode. Die periode wordt ook steeds langer, omdat het proces 

van gezinshereniging wel een jaar kan duren. Voor mannen of vrouwen die 

gezinshereniging verwachten, zou de oplossing van de GVA kunnen worden ingezet. 

Dit vereist dan wel dat er binnen 24 maanden een reguliere woning wordt gevonden.   

 

Gezinnen kunnen goed gehuisvest worden in de bestaande voorraad. Dit betekent wel 

dat er doorstroming gegenereerd moet worden, zodat er meer ruimte komt in de 

bestaande voorraad sociale huurwoningen.  

 

 

 

Actie 1 

Wij zoeken bij concrete huisvestingsplannen naar een goede verdeling tussen 

statushouders en regulier woningzoekenden.  

 

Actie 2 

We onderzoeken of we bestaande panden kunnen laten verbouwen tot kleinschalige 

huisvesting voor alleenstaande statushouders zonder gezinshereniging.  
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3.3 Permanente woningen in bestaande panden 

Het lijkt erop dat een aantal bestaande panden geschikt gemaakt kan worden voor 

huisvesting. Er moet echter wel verder onderzocht worden wat de mogelijkheden zijn. 

Wij nemen het initiatief om uitvoerende partijen (zoals woningcorporaties, 

pandeigenaren, beleggers/verhuurders) met elkaar in contact te brengen en te 

faciliteren daar waar mogelijk. Wij zijn in principe niet van plan zelf objecten aan te 

kopen, maar we bekijken wel de mogelijkheden met ons eigen maatschappelijk 

vastgoed.  

 

 

 

 

 

3.4 Doorstroming in de sociale woningvoorraad 

Bij (sloop-) nieuwbouw van sociale woningen is het op de korte termijn mogelijk om 

gerichte doorstroming in de sociale huurwoningvoorraad op gang te brengen. Door bij 

de eerste toewijzing voorrang te geven aan woningzoekenden die een sociale 

huurwoning achterlaten in de gemeente Hillegom, komt er een groot aantal sociale 

huurwoningen beschikbaar. Bij deze mogelijkheid dient zich op het moment al een 

goede oplossing aan. Door de verhuizing van bewoners naar de sociale huurwoningen 

die zijn gerealiseerd naast Bloemswaard in het complex Romeo, komen er behoorlijk 

wat sociale huurwoningen begin 2016 vrij. Een deel van deze woningen kan 

aangeboden worden aan statushouders die voor 2016 zijn gekoppeld aan de gemeente 

Hillegom. Wij gaan met Stek in overleg om deze optie te bespreken.   

 

Om op de lange termijn meer ruimte te creëren in de sociale huurwoningvoorraad is 

het van belang dat er doorstroming wordt gerealiseerd uit de sociale 

huurwoningvoorraad. We zien in de ontwerp Woonvisie dat zo’n 30% van de sociale 

huurvoorraad wordt bewoond door ‘scheefwoners’. Voor deze ‘scheefwoners’ die vaak 

tot de middeninkomens groep behoren, is er geen alternatieve huisvesting op de 

woningmarkt. Om de middeninkomens een plek te bieden op de woningmarkt is het 

belangrijk dat er goedkope koopwoningen gerealiseerd worden, maar zeker ook vrije 

sector huurwoningen tussen de € 700,- en € 900,- per maand. Vooral de goedkope 

koopwoningen zitten nu wel in bouwplannen verwerkt, maar de vrije sector huur heeft 

nog niet voldoende aandacht in Hillegom. Voor ontwikkelaars zijn deze woningen 

namelijk lastig rendabel te krijgen.  

 

 

 

 

 

 

 

Actie 3 

Met partijen onderzoeken of we bestaande panden geschikt kunnen maken voor 

huisvesting, om zo de bestaande sociale woningvoorraad uit te breiden.  

 

Actie 4 

Op de korte termijn gaan we met Stek in gesprek om de sociale huurwoningen die 

vrijkomen bij doorstroming deels te gebruiken voor de huisvesting van 

statushouders. Op de lange termijn proberen we in overleg met ontwikkelaars de 

bouw van goedkope koopwoningen en vrije sector huurwoningen doorstroming te 

realiseren in de sociale huurwoningvoorraad.  
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3.5 Permanent vergroten van de sociale woningvoorraad (bouwplannen) 

Naast het realiseren van tijdelijke oplossingen, is het van belang dat we ook naar de 

langere termijn kijken. Wij gaan met Stek in gesprek over de voorraad sociale 

woningbouw, naar aanleiding van de Woonvisie 2015-2019. Hier moeten 

prestatieafspraken uit voortvloeien tussen de corporatie, de huurdersbelangen-

vereniging en de gemeente. Wij maken dan praktische afspraken over de grootte van 

de sociale huurvoorraad in de verschillende huurprijscategorieën. Ook kijken we naar 

de mogelijkheden voor nieuwbouw van sociale huurwoningen in Hillegom.  

 

 

 

 

 

 

3.6 Tijdelijke woonunits 

Ook het plaatsen van tijdelijke woonunits behoort tot de mogelijke oplossingen. Er zijn 

woningbouwlocaties waar we deze vorm van huisvesting tijdelijk zouden kunnen 

plaatsen. Wij zien echter ook een aantal nadelen bij deze mogelijkheid, namelijk: 

- Er moeten meerdere units bij elkaar kunnen worden geplaatst om dit een 

rendabele oplossing te laten zijn. We hebben het dan over minimaal 30/40 units 

bij elkaar. Deze mogelijkheid is dus niet geschikt voor kleine aantallen (ongeveer 

10 bij elkaar), waar Hillegom wel voorstander van is.  

- Deze woningen kunnen tijdelijk voor 10 jaar middels een vergunning gerealiseerd 

worden. Dat betekent dat de bewoners na 10 jaar uitzicht moeten hebben op 

permanente huisvesting. Het heeft de voorkeur om bewoners van Hillegom direct 

permanent goed te huisvesten.  

- Als de woningen weggehaald worden, moeten de bewoners een urgentie hebben 

om in aanmerking te komen voor een nieuwe woning.  

- Wij vrezen dat deze woningen niet door regulier woningzoekenden aantrekkelijk 

worden gevonden, omdat het geen permanente oplossing biedt. Wanneer alleen 

statushouders de woningen bewonen, is dit niet bevorderlijk voor de integratie 

van deze mensen.  

- Op een deel van de plekken waar deze woonunits geplaatst kunnen worden, 

willen wij woningbouw realiseren. Het plaatsen van tijdelijke woonunits staat 

deze plannen mogelijk in de weg.  

 

 

 

 

 

 

Actie 5 

Naar aanleiding van de Woonvisie 2015-2019 gaan wij prestatieafspraken maken met 

de corporatie. Hierbij wordt ook gekeken naar de huisvesting van statushouders.  

 

Conclusie 6 

We realiseren bij voorkeur geen tijdelijke woonunits. Er lijken vooralsnog genoeg 

andere mogelijkheden te zijn om (extra) huisvesting te realiseren.  
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4  Wat gaan we doen? 

Korte termijn 

- Huisvesting van statushouders deels in de sociale huurvoorraad, zoals ze nu 

ook gehuisvest worden. (going concern) 

- Statushouders en regulier woningzoekenden gemengd huisvesten. (actie 2) 

- Huisvesting in bestaande leegstaande panden proberen te realiseren.  (actie 

3 en 4) 

- Doorstroming in de sociale huurvoorraad op gang helpen, zodat er meer 

sociale huurwoningen vrij komen voor woningzoekenden. (actie 4 en 5) 

 

Lange termijn 

- De sociale huurwoningvoorraad vergroten. (actie 1 en 5) 

- Afspraken maken met de corporatie(s).  (actie 5 en 6) 

- Nieuwbouw van sociale huurwoningen mogelijk maken. (actie 1) 

- Mogelijkheden zoeken voor het realiseren van vrije sector huurwoningen.  

 

4.1 Conclusies en acties opgesomd 

 

Conclusie 1 

Met het Bestuursakkoord Verhoogde Asielinstroom loopt de regeling G-ZZA al per 31 

december 2015 af.  Daarmee is toepassing van het G-ZZA nu niet meer aan de orde. 

Daarvoor in de plaats komt het Gemeentelijk VersnellingsArrangement GVA (zie onder  

2.2). Bij analyse van de regeling en de praktische mogelijkheden van toepassing in 

Hillegom hebben we overigens vastgesteld dat inzetten van dit instrument op dit 

moment in Hillegom niet realistisch is. 

 

Conclusie 2 

Het GVA is een aanvullende regeling die naast of in aanvulling op de huisvestings-

voorziening uit het Bestuursakkoord inzetbaar is. 

 

Conclusie 3 

De Huisvestingsvoorziening is een interessant instrument voor met name verhurende 

partijen. Het is belangrijk dat de statushouders voldoende begeleiding krijgen tijdens 

en na de huisvesting.  

 

Conclusie 4 

Versneld huisvesten van aan Hillegom gekoppelde of te koppelen statushouders is een 

optie die goed uitvoerbaar lijkt. Niet in de laatste plaats doordat wij aan het COA 

kunnen aangeven welke woningen er concreet beschikbaar zijn en op die manier 

statushouders aan Hillegom worden gekoppeld.  Er zijn verschillende mogelijkheden 

om verder invulling te geven aan die huisvesting.  In het hoofdstuk 3 zetten we de 

lijnen hiervan uit. 
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Conclusie 5 

Er is in principe goedkeuring voor het realiseren van extra sociale huurwoningen, ook 

als die plannen de Woning Behoefte Raming (WBR) van de provincie overschrijden.  

 

Conclusie 6 

We realiseren bij voorkeur geen tijdelijke woonunits. Er lijken vooralsnog genoeg 

andere mogelijkheden te zijn om (extra) huisvesting te realiseren.  

 

 

Actie 1 

Wij zoeken bij concrete huisvestingsplannen naar een goede verdeling tussen 

statushouders en regulier woningzoekenden.  

 

Actie 2 

We onderzoeken of we bestaande panden kunnen laten verbouwen tot kleinschalige 

huisvesting voor alleenstaande statushouders zonder gezinshereniging.  

 

Actie 3 

Met partijen onderzoeken of we bestaande panden geschikt kunnen maken voor 

huisvesting, om zo de bestaande sociale woningvoorraad uit te breiden.  

 

Actie 4 

Op de korte termijn gaan we met Stek in gesprek om de sociale huurwoningen die 

vrijkomen bij doorstroming deels te gebruiken voor de huisvesting van statushouders. 

Op de lange termijn proberen we middels de bouw van goedkope koopwoningen en 

vrije sector huurwoningen doorstroming te realiseren in de sociale 

huurwoningvoorraad.  

 

Actie 5 

Naar aanleiding van de Woonvisie 2015-2019 gaan wij prestatieafspraken maken met 

de corporatie. Hierbij wordt ook gekeken naar de huisvesting van statushouders.  

 

 

Wij nemen de raad zoals toegezegd mee bij verdere stappen. Wanneer er daarvoor 

ruimtelijke kaders moeten worden aangepast en er budgetten beschikbaar moeten 

worden gesteld, leggen we voorstellen daarvoor in zo vroeg mogelijk stadium aan de 

raad voor. 

We gaan uiteraard gewoon door met het invullen van de wettelijke taakstelling. Daarbij 

werken we, zoals gebruikelijk, samen met Stek en Vluchtelingenwerk.  
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Bijlage 1. Informatie van Stek  

 

Bron: cijfers van Stek per eind september 2015 – presentatie Hans Al op de 3D-

tafelbijeenkomst 29 september 2015 in Voorhout 

 

Situatie woningbezit Stek 2015 

 

Stek beheert ongeveer 6.000 woningen in de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen 

 

Jaarlijks komen er daarvan 360 woningen vrij (mutatiegraad is 6%) 

Daarvan worden er 50 voor meer dan € 710 per maand verhuurd: vrije sector 

 

Er worden er 20 verkocht, onder andere ter dekking van de verhuurdersheffing, die 

20% bedraagt van de totale huursom. 

 

Ook worden er 17 toegewezen aan bijzondere doelgroepen (zoals aan  mensen die uit 

intramurale zorg komen). 

 

Ongeveer 50 woningen worden toegewezen aan huurders die vanwege 

stadvernieuwing moeten worden geherhuisvest. 

4 woningen worden toegewezen aan urgentiegevallen. 

 

Voor de huisvesting van 83 statushouders in de gemeenten Hillegom, Lisse en 

Teylingen worden er tussen de 20 tot 27 woningen (afhankelijk van de gezinsomvang) 

vergeven. 

 

Dat betekent dat 55% -tussen de 192 en 199 woningen- vrijkomen voor het aanbod 

via Woningnet. 

 

Ter vergelijking: woningbezit Stek in 2010 

 

480 woningen kwamen vrij (8% van de voorraad). Daarvan  werden er 15 toegewezen 

aan bijzondere doelgroepen, 50 aan urgenten uit stadsvernieuwingsprojecten en 4 aan 

urgenten. In totaal 411 woningen kwamen beschikbaar via Woningnet. 

 

De druk op de voorraad is dus sterk toegenomen. Volgens Hans Al is dat te wijten aan 

Verminderde doorstroming, sterk teruggelopen investeringen in nieuwbouw afname 

van de betaalbaarheid en de huurtoeslagen. 

 

 

 


