
 
 

MOTIE  

MOTIE 
artikel 37 Reglement van orde 

 

 

Motie naar aanleiding van agendapunt vaststelling programmabegroting 2016  
 

 
De raad van de gemeente Oost Gelre in vergadering bijeen d.d. 3 november 2015 

 

Onderwerp: Huisvesting statushouders vluchtelingen 

De Raad, 
 
Overwegende dat, 
 

 De grote vluchtelingenproblematiek in Nederland om een bijdrage van alle gemeenten 
vraagt in de huisvesting, zowel in de vorm van noodopvang, AZC en huisvesting voor 
statushouders, 

 Dat het oude COA beleid om tijdelijke huisvesting in grootschalige opvang in 
sporthallen en tenten noch voor de betrokken vluchtelingen, noch voor de bevolking 
een wenselijke situatie is, 

 Dat het ontbreken van voldoende doorstroming van statushouders uit AZC’s naar 
reguliere woningen/eenheden een groot knelpunt is waardoor tijdelijke vormen van 
opvang onnodig lang duren, 

 Dat de gemeente Oost Gelre voor 2016 met een hogere taaktelling voor het huisvesten 
van statushouders wordt geconfronteerd, 

 Dat de minister van BZK bij brief van 20 oktober jl. gemeenten oproept om in de 
prestatieafspraken met corporaties nog meer te anticiperen om tijdig voldoende 
woningaanbod te krijgen, 

 Dat in vervolg op eerder gestelde raadsvragen nog geen zicht bestaat op goede 
prestatieafspraken met de Woonplaats en Pro wonen, 

 Dat het om de kansen op een woning voor bestaande woningzoekenden niet onnodig te 
verkleinen wenselijk is dat de woningcorporaties voorlopig stoppen met de verkoop 
van goedkope huurwoningen, 

 Dat de minister voor wonen en rijksdienst aangeeft dat gemeenten nog onvoldoende de 
oplossingen binnen het huidige huisvestingstelsel, zoals de mogelijkheid om meer 
vergunninghouders per woning te huisvesten of hiervoor andere huisvesting zoals 
demontabele bouw in leegstaand vastgoed in te zetten, 

 

roept het college op: 
 

 om voor de bijdrage die Oost Gelre aan de huisvesting levert, naast een eventuele 
herhaling van tijdelijke noodopvang zoals in Zieuwent eenmalig is georganiseerd, 
vooral in te zetten op het voortvarend huisvesten van statushouders in leegstaande 
woningen of andersoortig vastgoed.  

 om in de prestatieafspraken met Woonplaats en Pro Wonen de afspraak op te nemen 
dat de corporaties (voorlopig) stoppen met het ter verkoop aanbieden van (goedkope) 
huurwoningen.  
 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 
Ondertekening en naam:          namens de PvdA-fractie, 
                                                    Richard Klein Tank, Peter Baks 
 

 


