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Kennisnemen van
Het college heeft besloten met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) af te spreken om in
samenwerking met Woonstichting Leystromen in het eerste halfjaar van 2020 maximaal drie
gezinnen van hervestigers1 te plaatsen.
Datum

Inleiding
Zoals u weet heeft de gemeente Goirle een achterstand op de taakstelling huisvesting van
vergunninghouders. Deze achterstand wil het college graag zo snel mogelijk inlopen. Ook wil het
college een achterstand in de taakstelling in de toekomst voorkomen. Met Woonstichting
Leystromen zijn prestatieafspraken gemaakt over het beschikbaar stellen van woningen voor
‘bijzondere doelgroepen’, waaronder vergunninghouders. U heeft onlangs een raadsinformatiebrief
met betrekking tot de prestatieafspraken ontvangen. Door met het COA afspraken te maken over het
plaatsen van hervestigers kunnen we de achterstand op de taakstelling inlopen, en tegelijkertijd
concrete invulling geven aan de prestatieafspraken met Woonstichting Leystromen.
Informatie
Het aantal woningen dat beschikbaar kan komen voor vergunninghouders is beperkt
In de prestatieafspraken die de gemeente Goirle heeft gemaakt met Woonstichting Leystromen is
bepaald dat 15% van de vrijkomende woningen is bestemd voor ‘bijzondere doelgroepen’,
waaronder vergunninghouders. In 2019 heeft Woonstichting Leystromen ongeveer tien woningen
beschikbaar gesteld voor de huisvesting van vergunninghouders. Een hoger percentage is niet
wenselijk vanwege de verdringing van de reguliere doelgroep. Hiermee wordt recht gedaan aan de
doelstelling uit de Woonvisie om de zoektijden voor sociale huur niet te laten oplopen. Gelet op de
achterstand op de taakstelling en de verwachting dat in de tweede helft van 2020 de taakstelling
hoger zal uitvallen, is het zaak om te zoeken naar passende oplossingen om de taakstelling toch te
kunnen behalen. Het plaatsen van hervestigers is zo’n oplossing. Met het plaatsen van hervestigers
kunnen we sturen op de gezinsgrootte en gezinssamenstelling. Bij het huisvesten van
vergunninghouders vanuit een asielzoekerscentrum (AZC) heeft de gemeente hierop geen invloed.
Door het plaatsen van hervestigers kunnen we de beschikbare woningen voor vergunninghouders in
het kader van de prestatieafspraken, zo efficiënt mogelijk inzetten.
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Hervestigers zijn vluchtelingen die in een opvangkamp verblijven en die op basis van een VN-verdrag door de Nederlandse regering zijn
uitgenodigd om naar Nederland te komen. Zij komen vanuit het opvangkamp rechtstreeks naar de gemeente. Zij zullen dus niet gaan
verblijven in een asielzoekerscentrum (AZC).
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Het huisvesten van hervestigers is een teken van medemenselijkheid
Hervestigers komen vanuit een opvangkamp in de regio van een oorlogsgebied direct naar de
gemeente. Dit houdt in dat zij niet terechtkomen in een AZC, waar zij lange tijd moeten wachten op
een woning ergens in Nederland, met alle onzekerheid van dien. Daarbij komt dat hervestigers als
(compleet) gezin naar Nederland komen, waardoor geen sprake is van verscheuring van het gezin en
zij als gezin een toekomst in Nederland kunnen opbouwen.
Vervolg
Woonstichting Leystromen gaat actief op zoek naar woningen voor de hervestigers die we gaan
plaatsen. Samen met de Werkgroep opvang statushouders (WOS) en ContourdeTwern bereiden we
de komst van de hervestigers zo goed mogelijk voor. De aankomst van de hervestigers is voorzien in
de periode van 21 april tot 12 mei 2020. Na huisvesting van de hervestigers zullen we het proces
evalueren. Dan zullen we ook beslissen of we nogmaals overgaan tot het plaatsen van hervestigers.
Communicatie
Het voorstel is besproken met ContourdeTwern en de Huurdersraad. Beide instanties staan positief
tegenover het voorstel. Wanneer duidelijk is in welke straat de vrijkomende woningen voor de
hervestigers gelegen zijn, kunnen we de directe omgeving nader informeren, bijvoorbeeld met een
brief. Woonstichting Leystromen en de gemeente zullen hierin samen optrekken.
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