
 

 

Corsanummer: 1800064091 

 

Op 5 juli 2018 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer Jan Willem Elferink 

van de fractie PVV gericht aan de voorzitter van de Raad op grond van ex artikel 35 van het 

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Raad. Het 

college van Burgemeester en Wethouders beantwoordt de vragen als volgt. 

 

Betreffende beantwoording schriftelijke vragen van de heer Jan Willem Elferink (PVV) inzake 

Voorrang statushouders. 

 
Naar aanleiding van de diverse actuele artikelen van de landelijk dagbladen voorrang 
statushouders op de sociale woningmarkt. 
 
Tot 1 juli 2017 kregen statushouders voorrang op de sociale woningmarkt, Deze verplichting is 
nadien gewijzigd en nu bepaald iedere gemeente afzonderlijk hoe ze aan haar huisvestingplicht 
gaat voldoen. Er komen nog altijd vele gelukzoekers naar Nederland. Hierdoor ontstaan er 
lange wachtlijsten en zelfs woningnood. 

 

 Inleiding beantwoording: 

 De term “gelukzoekers” is niet op zijn plaats. 

 

 

 

Vraag 1:  

Hoe lang staan de inwoners in Enschede op de wachtlijst voor een sociale woning? 

 
Antwoord: 

De gemiddelde wachttijd op een woning in Enschede is zo’n 3 tot 6 maanden. 

Woningzoekenden die na één jaar nog geen woning hebben gevonden, worden door de 

woningcorporaties uitgenodigd voor een gesprek om te kijken wat zij kunnen doen. Daarbij 

kijken ze ook naar de inspanning die de bewoner geleverd heeft. 

 

 

 

Vraag 2:  

Krijgen statushouders wel of geen voorrang op een sociale woning in Enschede? Indien wel, 

hoe lang is voor hen de gemiddelde wachttijd? 

 
Antwoord: 

Wij verlenen geen voorrang, wij werken nauw samen met woningcorporaties om onze opdracht 

taakstelling vanuit het ministerie van SZW uit te voeren. We voldoen aan de 

toewijzingsprocedure van het COA: daarin staat dat statushouders na koppeling aan een 

gemeente gemiddeld na 3 maanden zijn gehuisvest. Tevens is dit conform ons eigen 

Actieprogramma Meedoen en Thuisvoelen, zoals door de raad is vastgesteld. Hierbij blijven we 

in overleg met de woningcorporaties, rekening houdend met beschikbaarheid. 

 

Enschede heeft een ontspannen woningmarkt bij sociale woningen. 

Alle woningzoekenden in Enschede behandelen we gelijk. In sommige situaties ontvangt een 

woningzoekende een urgentieverklaring*. Statushouders zijn ook urgente woningzoekenden. 

 

* Urgentie wordt toegekend in zeer dringende en/of dreigende situaties door overmacht ontstaan. 

 
  



 

 

 

 

 

Vraag 3:  

Welke kosten worden door de gemeente (gemeenschap) opgebracht ten behoeve van het 

huisvesten van statushouders? 

 

Antwoord: 

Het regulier huisvesten van statushouders brengt geen extra kosten met zich mee. Kosten 

voor eenmalige woninginrichting vallen onder bijzondere bijstand, bij het programma Werk en 

Inkomen. 

 

 

Enschede, 24 juli 2018 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

de loco-Secretaris, de Burgemeester, 

 

 

 

 

E.A. Smit dr. G.O. van Veldhuizen 


