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Geachte heer Boers,
Op 13 juli 2022 stelde u ons artikel vragen ingevolge artikel 34 van het Reglement van orde van de
gemeenteraad van Vlaardingen 2021 over 'verdelingen sociale huurwoningen onder statushouders'.
Onderstaand treft u onze beantwoording aan.
Vraag 1
Kunt u ons garanderen dat de gemeente Vlaardingen een dergelijk initiatief in deze bestuursperiode niet
gaat nemen of toestaan?
Antwoord
Daar waar andere gemeenten niet voldoen aan de taakstelling, doen wij dat wel. Vlaardingen zal voldoen
aan de taakstelling die geldt voor 2022. Op dit moment kunnen wij u informeren dat wij zelfs voorlopen
op de taakstelling. Dit betekent niet dat wij extra statushouders hebben geplaatst en zullen plaatsen,
maar dat wij in 2022 tijdig onze taakstelling zullen hebben bereikt. Tot die tijd zullen we doorgaan met de
bemiddeling tussen het COA en de woningcorporaties. Hiermee blijven er ook woningen voor andere
woningzoekenden beschikbaar.
Vraag 2
Heeft u het Utrechtse initiatief op enigerlei wijze met de Vlaardingse corporaties besproken? Zo ja, wat is
hun standpunt?
Antwoord
Nee, dit hebben wij niet besproken omdat ons standpunt is dat we hier niet aan meewerken.
Vraag 3
Als u dit nog niet met de corporaties heeft besproken; bent u dan bereid dat wél te gaan doen, en te
streven naar een gezamenlijk standpunt, namelijk een initiatief als het Utrechtse (of een vergelijkbaar
initiatief) niet te gaan uitvoeren, of het af te wijzen cq te verwerpen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord
Ja wij zijn bereid dit te bespreken, met als uitgangspunt dat gemeente Vlaardingen niet op dezelfde
manier zal handelen als gemeente Utrecht.
Vraag 4
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Gemeente Vlaardingen
Spelen er op het stadhuis mogelijkerwijs andere ideeën over het huisvesten van (extra) statushouders,
en zo ja welke?
Antwoord
Nee, er spelen op dit moment geen andere ideeën over het huisvesten van (extra) statushouders. Wel
wordt er door het Rijk al gesproken over een mogelijk verhoogde taakstelling. Pas in oktober van 2022
zal dit vanuit het Rijk bekend worden gemaakt.
Vraag 5
Bent u bereid om - liefst met zo veel mogelijk andere regiogemeenten - aan het kabinet duidelijk te
maken dat genoeg genoeg is, zeker nu Vlaardingen ook al een Oekrainedorp gaat bouwen? Zo nee,
waarom niet?
Antwoord
De portefeuillehouder Bouwen en Wonen geeft deze boodschap reeds af tijdens diverse (regionale)
overlegtafels waar het onderwerp 'huisvesting statushouders en asielzoekers' aan de orde komt. Dit
geldt tevens voor de burgemeester in de veiligheidsregio.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

_p .„......----f/

(e secretaris
drs. E. Stolk

briefnummer
1908885

e burgemeester
drs. B. VVijbenga - van Nieuwenhuizen

In behandeling bij

pagina

2/2

