Huisvesting statushouders Eemnes
Veel gestelde vragen
Laatst gewijzigd: <1 juni 2017>
Eemnes is net als alle andere gemeenten verplicht statushouders huisvesting te bieden. Hieronder
vindt u informatie die uw vragen daarover kunnen beantwoorden. Heeft u na het lezen van deze
informatie evengoed nog vragen, mailt u ze dan naar statushouders@eemnes.nl

Wat zijn statushouders?
Statushouder zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen.
Waarom huisvest Eemnes statushouders?
Statushouders moeten huisvesting krijgen. De taak om deze statushouders te huisvesten, ligt bij de
gemeenten.
Wie bepaalt hoeveel statushouders er komen?
Elk half jaar legt het Rijk de gemeenten een taakstelling op, ofwel geeft daarmee aan hoeveel
statushouders huisvesting moeten krijgen in dat half jaar. Het aantal te huisvesten statushouders
hangt af van het aantal inwoners van een gemeente en uiteraard van het aantal statushouders.
Hoeveel statushouders komen er naar Eemnes?
De gemeente Eemnes heeft in 2017 de taak om 13 statushouders te huisvesten. Inmiddels hebben er
al 15 mensen een woning toegewezen gekregen.
Wat voor mensen zijn dit?
Vluchtelingen met een verblijfsvergunning, afkomstig uit de huidige oorlogsgebieden (voornamelijk
Syrië, Afghanistan, Eritrea, Midden-Oosten), die nu in een asielzoekerscentrum wonen omdat er nog
geen woning voor ze is.
Wie bepaalt welke statushouders er komen?
Op basis van de taakstelling koppelt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) statushouders
aan de gemeenten.
Hebben we een keus, wie wel en wie niet komt?
Het COA wijst statushouders toe aan de gemeente. Eemnes heeft de voorkeur uitgesproken voor
gezinnen vanwege het grote aandeel 1-gezinswoningen in de voorraad sociale huurwoningen. Dit is
echter wel een wens van meerdere gemeenten.
Is het voor het eerst dat we statushouders plaatsen?
Nee, statushouders worden al jaren gehuisvest en opgenomen in Eemnes. Momenteel wonen er 171
(voormalige) statushouders in Eemnes.
Wat voor inkomen hebben statushouders en betalen ze huur?
Statushouders krijgen een uitkering en betalen huur.
Wat voor verplichtingen hebben statushouders?
Statushouders moeten inburgeren. Zij volgen daarvoor een cursus en leggen een examen af. Daarna
moeten zij actief op zoek naar werk.
Gaan de kinderen van statushouders ook in Eemnes naar school?
Ja, leerplichtige kinderen moeten naar school.

Huisvesting statushouders – Veel gestelde vragen

Pagina 1 van 3

Hoe vangt de gemeente deze mensen op?
De opvang van statushouders wordt in opdracht van de gemeente Eemnes verzorgd door de afdeling
Sociale Zaken van de gemeente Huizen (de samenwerking HBEL) in samenwerking met
Vluchtelingenwerk Midden-Nederland en Goede Buren Eemnes. Vrijwilligers van deze 2 organisaties
ondersteunen de statushouders in Eemnes.
Waar bestaat die opvang uit?
Statushouders worden geholpen in hun contacten met de verschillende instellingen en ze worden
wegwijs gemaakt in de gebruiken en gewoontes van Nederland. Ook worden ze - indien nodig begeleid naar (medische) zorg.
Kan ik mij al aanmelden als vrijwilliger?
U kunt u als vrijwilliger aanmelden via: goedebureneemnes@gmail.com
Komen deze mensen in sociale huurwoningen?
Ja, de statushouders kunnen nu nog allemaal in de gewone sociale huurwoningen van de Alliantie
opgevangen worden.

Wilgenpad
Voor het geval de taakstelling weer gaat toenemen, bereidt de gemeente Eemnes momenteel de
bouw van 4 tijdelijke woningen voor aan het Wilgenpad. Er wordt nog niet overgegaan tot de
daadwerkelijke bouw; wel wordt de aanvraag omgevingsvergunning helemaal voorbereid.
Aan hoeveel tijdelijke woningen wordt gedacht?
Aan het Wilgenpad gaat het om 4 tijdelijke woningen.
Waarom deze locatie?
Het terrein aan het Wilgenpad is door de Rooms-Katholieke kerk voor een periode van 5 jaar aan de
gemeente ter beschikking gesteld. De gemeente Eemnes is blij met dit initiatief vanuit de samenleving.
Het is een goede locatie, nabij voorzieningen.
Kunnen daar zomaar woningen worden gebouwd?
Het college dient voor het bouwen van de tijdelijke woningen een ontheffing van het bestemmingsplan
af te geven. De Alliantie moet daartoe een aanvraag omgevingsvergunning in dienen.
Dat doet de Alliantie pas wanneer de taakstelling weer sterk verhoogd zou worden.
Is het al zeker dat deze woningen daar komen?
Nee. De Alliantie gaat de aanvraag pas indienen, wanneer de gemeentelijke taakstelling weer zo hoog
wordt dat het gebruikelijke aantal verhuizingen bij de Alliantie niet volstaat voor het huisvesten van de
statushouders. Het college van B&W zal dan daarover een besluit nemen. Dit betreft de
bouwvergunning inclusief een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan. Dit collegebesluit is
vervolgens 6 weken open voor bezwaar.
Wanneer en hoe wordt met inwoners gesproken?
De omwonenden worden in ieder geval via een brief (en een aantal ook via de mail) en de
gebruikelijke gemeentelijke communicatiekanalen op de hoogte gebracht, wanneer de aanvraag
ingediend wordt.
Wie neemt de beslissing over de tijdelijke huisvesting?
Het college verleent tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan voor de locatie van de tijdelijke
woningen.
Wanneer wordt die beslissing genomen?
Dat is nu nog niet zeker. Het college wacht de indiening van de aanvraag omgevingsvergunning door
de Alliantie af.
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Wanneer worden de woningen gebouwd als alles doorgaat?
Dat is nu nog niet te zeggen. Wanneer de taakstelling op hetzelfde niveau blijft als momenteel, dan
zijn de tijdelijke woningen in het geheel niet nodig.
Worden in de tijdelijke woningen alleen statushouders geplaatst?
Ja.
Welke inspraak hebben inwoners in dit plan om tijdelijke woningen te bouwen?
De gemeenteraad heeft al gesproken over de mogelijkheid van tijdelijke woningen voor statushouders
op deze locatie. Omwonenden worden geïnformeerd zodra de aanvraag in behandeling wordt
genomen. Dan start de formele besluitvormingsprocedure met mogelijkheid tot bezwaar tegen de
bouwvergunning en tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan.
Wat is de huidige bestemming van de grond?
De grond heeft in het bestemmingsplan Wakkerendijk / Meentweg de bestemming “maatschappelijk”.
Hoe lang blijven de statushouders aan het Wilgenpad wonen?
De bedoeling is dat de bewoners van deze tijdelijke huisvesting uiteindelijk allemaal doorstromen naar
de gewone voorraad sociale huurwoningen in de bestaande bouw of in de nieuwbouw. Wanneer dat
gaat gebeuren is nog niet exact aan te geven. De woningen aan het Wilgenpad blijven daar echter
maximaal 5 jaar staan. De gemeente Eemnes heeft dit afgesproken met zowel de Rooms-Katholieke
kerk (eigenaar van de grond) als de provincie Utrecht.
Wie komen er aan het Wilgenpad wonen?
Dat hangt er vanaf welke statushouders dan door het COA (Centraal Orgaan Asielzoekers) aan de
gemeente Eemnes zijn gekoppeld. Dat is nu nog niet te zeggen. De tijdelijke woningen zijn geschikt
voor de opvang van gezinnen.
Krijgt de Rooms-Katholieke parochie een financiële vergoeding van de gemeente?
Nee, de Rooms-katholieke parochie stelt het terrein geheel kosteloos ter beschikking en ontvangt
geen enkele financiële of andersoortige vergoeding van de gemeente Eemnes.
Hoe zit het met parkeren?
De meeste statushouders zijn niet in het bezit van een auto. Veel van de gesprekken, die zij moeten
voeren en cursussen, die zij volgen, vinden elders plaats. Het aantal (met de auto) bezoekende
hulpverleners is dus gering en deze bezoeken vinden over het algemeen overdag plaats. De
parkeerplaats nabij de ijsbaan is overdag bijna altijd praktisch leeg.
Welke stappen moet de gemeente Eemnes zetten om tot realisatie van de woningen te komen?
De Alliantie zal een aanvraag in moeten dienen voor een omgevingsvergunning. Het college van B&W
neemt daarover dan een besluit. Dit betreft de bouwvergunning inclusief een tijdelijke ontheffing van
het bestemmingsplan. Dit collegebesluit is vervolgens 6 weken open voor bezwaar.
Waar kan ik met mijn vragen terecht?
Heeft u na het lezen van voorgaande informatie nog algemene vragen over statushouders, kijk dan op
de website Platform OpnieuwThuis of de website van het COA of van de Rijksoverheid.
Op de website van Vluchtelingenwerk Midden Nederland staat meer informatie over de ondersteuning
van statushouders in onze regio.
Heeft u nog vragen over de vestiging van statushouders in Eemnes, stuur dan een e-mail naar:
statushouders@eemnes.nl
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