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Beste mevrouw Hoek,
Op grond van artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad van de gemeente Stichtse Vecht, zijn door u schriftelijke vragen
gesteld over de definitie van spoedzoekers.
Voor de overzichtelijkheid worden de door u gestelde vragen herhaald.
Vraag 1
Het is in de ogen van het Vechtse Verbond noodzakelijk om in de discussie de terminologie
/definiëring juist te hanteren. Is de wethouder het eens dat de algemene benaming van het woord
“spoedzoeker” de gehele lading dekt en dat uit de daaronder vallende doelgroep een keuze
gemaakt kan worden?
Antwoord 1
Ja, de term spoedzoeker dekt de gehele lading en uit de daaronder vallende doelgroepen heeft
het college een keuze gemaakt.
Vraag 2
De wethouder benoemde in de door haar voorgestelde doelgroep drie groepen, namelijk daklozen
(die vallen onder de verzamelnaam spoedzoekers), starters (ook deze vallen onder de
verzamelnaam spoedzoekers) en spoedzoekers, waaronder dus ook de in de inleiding genoemde
groepen (zie opsomming 7-tal doelgroepen onder “Inleiding”), is de wethouder het met deze
conclusie eens?
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Vraag 3
Is de wethouder het met het Vechtse Verbond eens dat een onjuiste benaming en definiëring kan
leiden tot verwarring, want door in haar doelgroep de term “spoedzoekers” te gebruiken worden
ook de 7-tal doelgroepen die daaronder vallen indirect genoemd.
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Antwoord 2
Nee, in de peilnota wordt duidelijk aangegeven wat in de context van het Living Lab met
spoedzoekers wordt bedoeld: mensen die marginaal gehuisvest zijn maar niet in aanmerking
komen voor urgentieverlening.
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Antwoord 3
Ja, de benaming heeft inderdaad tot verwarring geleid. Daarom hebben wij toegezegd dit alsnog
beter te duiden. Dit is gebeurd via de memo ‘Living Lab toezeggingen aan de commissie’ die op 20
oktober door de griffie aan de raad beschikbaar is gesteld. Omdat in dit document ook de 15
onderzochte locaties zijn opgenomen, is het een geheim document dat ter inzage bij de griffie ligt.
Vraag 4
Zou dat dus kunnen betekenen dat gemeente Stichtse Vecht ook bijvoorbeeld de keuze laat vallen
op arbeidsmigranten of statushouders?
Antwoord 4
Nee, de gemeente bedoelde met spoedzoekers alleen dat naast daklozen en starters ook
marginaal gehuisvesten tot de doelgroep behoren, ofwel mensen die dreigen dakloos te raken. Het
gaat nadrukkelijk niet om de andere doelgroepen die door het ministerie van BZK zijn benoemd als
behorend tot spoedzoekers.
Met vriendelijke groet,
Overeenkomstig het door burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht genomen besluit,
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Het gebruik/definiëring van de term
“spoedzoeker”
In de commissievergadering van 05 oktober
2021, onder agendapunt 6 “Flexibele
huisvesting” werd door de wethouder
mevrouw H. Veneklaas een doelgroep
geformuleerd bestaande uit:”1. Daklozen, 2.
Spoedzoekers, 3.Strarters.” Door het
Ministerie van Binnenlandse zaken en
Koninkrijkrelaties wordt de term
“spoedzoekers” als verzamelnaam gebezigd.
Onder deze verzamelnaam vallen onder
anderen een 7-tal doelgroepen:
Statushouders;
Instroom en uitstroom reguliere zorg;
Starters op de woningmarkt;
Studenten;
Personen die illegaal wonen;
MOE-landers ( arbeidsmigranten);
Daklozen
Tevens kunnen onder de term “spoedzoekers”
vallen, mensen die door scheiding hun
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Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4

Bijlagen
Wil je een bijlage toevoegen

woonruimte kwijtraken, mensen die door
schuldproblematiek woonruimte nodig
hebben, of mensen die door onvoorziene
omstandigheden (tijdelijk) woonruimte nodig
hebben.…………….
1. Het is in de ogen van het Vechtse Verbond
noodzakelijk om in de discussie de
terminologie /definiëring juist te hanteren. Is
de wethouder het eens dat de algemene
benaming van het woord “spoedzoeker” de
gehele lading dekt en dat uit de daaronder
vallende doelgroep een keuze gemaakt kan
worden?
2. De wethouder benoemde in de door haar
voorgestelde doelgroep drie groepen, namelijk
daklozen ( die vallen onder de verzamelnaam
spoedzoekers), starters ( ook deze vallen
onder de verzamelnaam spoedzoekers) en
spoedzoekers, waaronder dus ook de in de
inleiding genoemde groepen ( zie opsomming
7-tal doelgroepen onder “Inleiding”), is de
wethouder het met deze conclusie eens?…
3. Is de wethouder het met het Vechtse
Verbond eens dat een onjuiste benaming en
definiëring kan leiden tot verwarring, want
door in haar doelgroep de term
“spoedzoekers” te gebruiken worden ook de
7-tal doelgroepen die daaronder vallen
indirect genoemd.
4. Zou dat dus kunnen betekenen dat
gemeente Stichtse Vecht ook bijvoorbeeld de
keuze laat vallen op arbeidsmigranten of
statushouders?
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