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Op 27 juli 2018 zijn bij de raadsgriffie vragen binnen gekomen van de heer 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 (aanvullende)vragen van de heer Elferink (PVV) inzake
Voorrang statushouders op sociale woningmarkt:
Naar aanleiding van de antwoorden van het college d.d. dinsdag 24 juli 2018 betreffende de vragen
(d.d. 5 juli 2018) of de statushouders voorrang krijgen op de sociale woningmarkt, vindt de fractie van
de PVV het volgende antwoord van het college zeer vreemd:
“Alle woningzoekenden in Enschede behandelen we gelijk. In sommige situaties ontvangt een
woningzoekende een urgentieverklaring*. Statushouders zijn ook urgente woningzoekenden”
De PVV stelt het college daarom de volgende aanvullende vragen:
Vraag 1: Deelt u onze conclusie dat statushouders dus wel voorrang krijgen op de sociale
woningmarkt, aangezien zij allen direct tot urgente woningzoekende worden gerekend?
Zo niet, hoe moeten we deze zin dan interpreteren?
Antwoord vraag 1:
Nee. Voorstelbaar is dat de zinssnede enige onduidelijkheid heeft gewekt.
Vanuit het Rijk krijgt de gemeente een taakstelling opgelegd om statushouders te huisvesten. Alleen
statushouders die rechtstreeks vanuit een AZC in Enschede moeten worden gehuisvest zijn “urgente
woningzoekenden”.
Een statushouder die zelfstandig huisvesting zoekt in Enschede en/of door het COA gekoppeld is aan
een andere gemeente alsmede gezinsherenigers vallen niet onder deze afspraak. Evenzo geldt dit
voor statushouders die in eerste instantie conform de COA-regeling zijn gehuisvest en een tweede
verhuizing willen maken binnen Enschede of vanuit een andere gemeente komen. Zij kunnen
meedoen in het reguliere proces als woningzoekende en worden niet aangemerkt als “urgente
woningzoekenden”.
Met de corporaties zijn hierover samenwerkingsafspraken (annex prestatieafspraken) gemaakt Zij
helpen ons deze taakstelling te realiseren.
Overigens gaat het ook om zeer beperkte aantallen. Ter illustratie: In 2017 hebben de drie grootste
corporaties in Enschede (De Woonplaats, Domijn en Ons Huis) 22 woningen met urgentie aan
statushouders toegekend op een totaal van 227 statushouders. In 2018 zijn dit (tot nu toe) 14
woningen op een totaal van 219 statushouders (voor geheel 2018).

Vraag 2: Als blijkt dat statushouders inderdaad voorrang krijgen, vindt u dit dan geen grote schande
t.o.v. andere sociale woningzoekenden?
Antwoord vraag 2:
Nee.
Door een ontspannen woningmarkt op het terrein van sociale huurwoningen krijgen reguliere
woningzoekenden relatief snel een sociale huurwoning toegewezen. De zeer lange wachttijden zoals
in het westen van Nederland komen in Enschede niet voor.
Hierdoor wordt ook geen beroep gedaan op rijks- of provinciale stimuleringsregelingen voor extra
(tijdelijke) woningbouw voor statushouders.

Vraag 3: Vindt u ook net als de PVV dat Enschede de andere inwoners op dit gebied dan
discrimineert?
Antwoord vraag 3:
Nee
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