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============================================================= 
 
Motivatie motie "stoppen proef meerdere statushouders in een woning" in relatie met het bestuursakkoord d.d. 18 
januari 2017 
 
Lokaal Liberaal heeft kennis genomen van het ondertekende bestuursakkoord en heeft dit bestuursakkoord grondig 
doorgelezen. 
Het is goed dat er onderkend wordt dat de regionale woningmarkt onder druk staat. Dit was er dan ook de reden van 
dat Lokaal Liberaal bij het vaststellen van de woonvisie gepleit heeft om verdringing op de woningmarkt tegen te 
gaan. Er wordt in het bestuursakkoord onderkend dat verdringing moet worden tegen gegaan en ook wordt er 
aangegeven hoe dat dan zou moeten gebeuren (toevoegen extra geschikt en betaalbaar woningaanbod en het realiseren 
van tijdelijke huisvesting). 
 
In de commissievergadering van 10 januari ontraadde de portefeuillehouder onze moties met verwijzing naar het 
bestuursakkoord, dat toen nog getekend moest worden. Na lezing van dit definitieve bestuursakkoorrd zijn bij ons de 
zorgen niet weggenomen. Lokaal Liberaal wil expliciet dat de proef "meerdere statushouders in één woning" ook echt 
gestopt wordt. Onze motivatie hiervoor is dat het  
 
1. Leidt tot maatschappelijke onrust 
2. Het gebruik in de hand werkt van eengezinswoningen voor/door doelgroepen waar deze woningen niet voor bedoeld 
zijn. 
 
Lokaal Liberaal is van mening dat onze woonvisie leidend is en blijft. Hierin staat dat er naar alternatieve huisvesting 
voor statushouders gezocht moet gaan worden, buiten de reguliere woonvooraad om. Het bestuursakkoord laat 
ruimte om toch binnen de bestaande woonvoorraad oplossingen te vinden voor dit probleem. Zo lang we nog kampen 
met aanzienlijke wachtlijsten waardoor onze eigen inwoners niet binnen redelijke termijn aan een woning kunnen 
komen is vasthouden aan de woonvisie voor Lokaal Liberaal dus zeer belangrijk. De proef met het huisvesten van 
meerdere statushouders in één woning zou wat de fractie van Lokaal Liberaal betreft dus gestopt moeten worden. 
 
Een beter idee is vaart maken met transformatie, zodat aan deze alternatieve huisvesting gestalte gegeven kan worden 
en daarmee de uitvoering ook in lijn is met onze woonvisie. 
 
 
Ten aanzien van onze tweede motie: "Afschaffen urgentie statushouders" in relatie met het bestuursakkoord hebben we 
ook een aantal vragen waarover we het debat willen voeren. 
 
Nu minister Blok besloten heeft tot afschaffing van de automatsche urgentie voor statushouders en dit is bekrachtigd 
door de Eerste Kamer, wordt deze urgentie naar verwachting het eerste half jaar van 2017 geschrapt uit de 
Huisvestingswet. In de commissie is al besproken dat regelgeving van hogere overheden boven gemeentelijke 
regelgeving gaat, maar de fractie van Lokaal Liberaal wil van de portefeuillehouder weten hoe hij invulling gaat geven 
aan dit feit. Te meer daar dit feit niet benoemd is in het bestuursakkoord, maar wel degelijk van belang is voor de 
uitvoering van dat akkoord.  
 
De portefeuillehouder heeft ook deze motie ontraden in de commissie. Voor Lokaal Liberaal is het van belang dat 
inwoners die urgent zijn een beroep kunnen blijven doen op deze regeling, en dat alle overige woningen toegewezen 
kunnen worden aan onze (regulier) woningzoekende inwoners, die het toch al zo moeilijk hebben een woning te 
bemachtigen. 
Het toepassen van urgentie voor groepen waarvoor deze niet is bedoeld kan wat Lokaal Liberaal betreft dan ook nooit 
de bedoeling zijn. 
 
================================== 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Bas Verwaaijen 
Fractie Lokaal Liberaal 
 


