
Schriftelijke vragen (art. 33)

Datum: 21 september 2021
 

Aan de voorzitter van de raad

Onderwerp: Woonruimte en opvang statushouders en vluchtelingen

Het college wordt verzocht de volgende vragen te beantwoorden: 

De druk op de Culemborgse woningmarkt is hoog. Zo ook op de vraag naar sociale huurwoningen. De 
verwachting is dat er de komende periode naast ‘gewone’ woningzoekers op onze stad ook een extra 
beroep zal worden gedaan op het huisvesten van statushouders en de mogelijke toestroom van 
vluchtelingen uit Afghanistan. Daarmee neemt het aantal groepen dat op dezelfde woonruimte 
wacht toe. 

Om te bezien hoe wij hier als gemeenteraad concreet op kunnen handelen vernemen wij als CDA 
fractie graag de volgende vragen.

1. Hoeveel sociale huurwoningen komen er per jaar beschikbaar in Culemborg? 

2. Hoeveel van deze woningen wordt momenteel toegewezen aan statushouders?

3. Hoe komt dit aandeel overeen met landelijke cijfers?

4. Kloppen de signalen dat er een toestroom te verwachten is?

5. Heeft u bovenop de reguliere opdracht om statushouders te huisvesten recent een vraag van 
hogere overheden ontvangen over het beschikbaar stellen van opvangplekken voor vluchtelingen 
en/of statushouders? Zo ja, wat was uw antwoord hierop? Zo nee, bent u voorbereid op deze vraag 
en wat zou dan uw antwoord zijn?

5. Welke instrumenten hebben wij als gemeenteraad beschikbaar om de doorstroming in de sociale 
huurwoningen te bevorderen? 

6. Voert de gemeente al overleg met Kleurrijk Wonen om mogelijkheden te verkennen voor de 
opvang van statushouders en/of vluchtelingen? En zo ja welk inzicht heeft de uitkomst van overleg 
opgeleverd?

7. Wat kan gezegd worden over de toewijzing van de overige woningen? Op welke manier kan 
voorkomen worden dat door de verwachte toestroom andere groepen (bijvoorbeeld een handicap, 
jongeren uit de jeugdzorg en mantelzorgers) in het nauw komen?

8. Wordt overwogen om tijdelijke flexibele sociale huurwoningen te bouwen?

Wij zien het antwoord op bovenstaande vragen gaarne tegemoet.



Toelichting: -

Namens de fractie CDA, Nicolien de Geus


