Bouw tijdelijke woningen voor statushouders uitgesteld
Eemnes, 2 juni 2017
Het college van B&W stelt voor aan de gemeenteraad om de bouw van vier tijdelijke
woningen voor statushouders aan het Wilgenpad met maximaal één jaar uit te stellen. De
wettelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders voor 2017 is al helemaal
gerealiseerd. De tijdelijke woningen zijn daarom nu nog niet nodig. De voorbereidingen
voor de vergunningaanvraag worden wel volledig afgerond, zodat er direct een
bouwaanvraag ingediend kan worden als de situatie wijzigt.
Taakstelling
De gemeente Eemnes is er, in nauwe samenwerking met de Alliantie, in geslaagd om de
achterstand in het huisvesten van statushouders in te lopen. Het aantal verhuizingen bij de
Alliantie is iets toegenomen en er zijn de afgelopen tijd grotere woningen vrijgekomen. In overleg
met het COA heeft de gemeente Eemnes hier grotere gezinnen in kunnen plaatsen.
Vorig jaar heeft de gemeente zestien statushouders kunnen opnemen. Dit jaar nog eens
vierentwintig. Daarmee is de taakstelling voor 2017 al gerealiseerd. Dit alles betekent dat de
tijdelijke woningen aan het Wilgenpad, op het terrein tussen de ijsbaan en de Rooms-Katholieke
kerk, nog niet nodig zijn.
Voorbereidingen vergunningaanvraag worden geheel afgerond
Wethouder Jan den Dunnen: “De internationale situatie rondom de instroom van vluchtelingen,
en vooral rond de Middellandse Zee, is kwetsbaar en onzeker. We willen snel kunnen handelen
als de situatie verandert en de vraag naar huisvesting wijzigt. Daarom hebben we besloten om de
voorbereidingen voor de bouw van de tijdelijke woonunits aan het Wilgenpad helemaal af te
ronden. Mocht de situatie daarom vragen, dan kunnen we de bouwaanvraag direct indienen en
lijden we geen onnodig tijdsverlies.“
Initiatief Rooms-Katholieke parochie
Het terrein aan het Wilgenpad kwam in beeld tijdens een eerdere oriëntatie op
huisvestingslocaties voor statushouders. De locatieraad van de Rooms-Katholieke kerk, die erg
betrokken is bij de problematiek van de statushouders, heeft het terrein aan de gemeente
aangeboden voor een periode van vijf jaar. Het college is dan ook in goed overleg met de
Rooms-Katholieke parochie tot het voorstel gekomen om de bouw met maximaal één jaar uit te
stellen.
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