
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Den Haag, 4 februari 2015 

 
 
 
 
 
Betreft: Sociale woningvoorraad en statushouders in Den Haag   
 
 
Aan de voorzitter van de gemeenteraad, de heer J.J. van Aartsen, 
 
Uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid Martin Balster (RIS 280021) blijkt dat Den Haag in 
2014 de rijksdoelstelling voor de opvang van statushouders niet heeft gehaald. Deze achterstand wordt 
opgeteld bij de taakstelling voor 2015. De verwachting is dat deze in totaal huisvesting voor ongeveer 1000 
verblijfsgerechtigden zal betreffen. De PvdA en de HSP zijn van mening dat er meer vaart moet worden 
gemaakt met het vergroten van de sociale woningvoorraad, zodat alle wachtenden voor een sociale woning, 
zowel nieuwe huishoudens als huishoudens met een lager inkomen, sneller kunnen worden bediend en de 
wachttijden voor sociale woningen niet verder zullen oplopen. 

 
Op grond van artikel 30 van het Reglement van orde, stellen wij het college de volgende vragen: 
 

1 Hoe denkt het college deze bijgestelde taakstelling voor het huisvesten van statushouders voor 2015 te 
realiseren? 
 

In de beantwoording wordt gesteld dat er per 1 januari 2015 nieuwe werkafspraken zijn gemaakt met de 
Haagse corporaties om via kortere doorlooptijden en een eenmalig woningaanbod verblijfsgerechtigden sneller 
te huisvesten. Uit een artikel van AD/Haagse Courant blijkt dat Haagse woningcorporaties de verplichte 
huisvesting van asielzoekers met een verblijfstatus niet aan kunnen.   
 

2 Heeft u kennis genomen van het bericht in AD/Haagse Courant dat Haagse woningcorporaties de 
verplichte huisvesting van asielzoekers met een verblijfstatus niet aan kunnen? 
 
3 Hoe strookt dit met de nieuwe werkafspraken die gemaakt zijn met de Haagse corporaties? En wat 
onderneemt het college om voor voldoende huisvesting te zorgen? 
 
4 In uw antwoord hoe deze achterstand in te lopen stelt u dat er gekeken zal worden naar andere 
aanvullende huisvesting dan de beschikbare sociale voorraad. Kan het college onderbouwen op welke 
wijze deze huisvesting wordt gerealiseerd? Zijn er voor dit doel met het Rijk afspraken te maken over het 
Rijksvastgoed in Den Haag? 

 
PvdA en HSP hebben opgevangen dat omliggende gemeenten voornemens zijn in grotere mater de eigen 
bewoners voorrang te gaan verlenen in de sociale sector. De PvdA en de HSP willen voorkomen dat mensen die 
het het hardst nodig hebben de dupe hiervan worden. 

 
5 Is het beeld juist, dat omliggende gemeenten in toenemende mate proberen eigen bewoners voorrang te 
verlenen voor sociale huisvesting? Wat is uw oordeel hierover? 
 
6 Wat is de inzet van Den Haag voor wat betreft de sociale huisvestingsopgave in regionaal verband? 

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3842671/2015/02/02/Noodopvang-voor-ex-vluchtelingen.dhtml


 
7 Zijn er regionale afspraken gemaakt met de omliggende gemeenten omtrent de opvang van 
statushouders? Zo nee, is het college bereid hier in regionaal verband omliggende gemeenten aan te 
spreken op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om in de regio voor voldoende sociale huisvesting te 
zorgen en er alles aan te doen om te voorkomen dat omliggende gemeenten zich aan deze 
verantwoordelijkheid onttrekken? Zo ja, hoe wordt geborgd dat de langst wachtenden en de mensen die 
het het hardst nodig hebben het eerst een sociale woning kunnen krijgen in de regio? 
 

 
Martijn Balster       Fatima Faïd               Rajesh Ramnewash 
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Bron AD/Haagse Courant 2/2/2015: http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-
Haag/article/detail/3842671/2015/02/02/Noodopvang-voor-ex-vluchtelingen.dhtml  
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