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Informatie ten behoeve van raadscarrousel 7 oktober 2015
Huisvesting voor de opvang van vluchtelingen

Aanleiding
Het college van burgemeester en wethouders is zich bewust van de nieuwe instroom van vluchtelingen in
Europa. Ook Nederland neemt hierin zijn verantwoordelijkheid. Als college kijken we naar de rol die de
gemeente Velsen zou kunnen spelen. Omdat wij verantwoordelijkheid voelen ten aanzien van de opvang van
deze kwetsbare groep, verkennen wij graag samen met u het bestuurlijk draagvlak. Daarnaast hebben wij de
wens samen met u tot een voorkeurslijst te komen met betrekking tot de verschillende vormen van
huisvesting.
Om het onderzoek naar mogelijkheden tot huisvesting verder te onderzoeken, is een ambtelijk projectteam
gestart. Vanwege het korte tijdsbestek is het nog niet mogelijk om iets te zeggen over de kosten van de
verschillende vormen van huisvesting of over specifieke locaties. Op basis van de keuzes die in de
raadscarrousel van 7 oktober 2015 gemaakt worden, wordt daar verder onderzoek naar gedaan.
Over wie hebben we het?
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen vluchtelingen met verblijfsvergunning (vergunninghouders) en
vluchtelingen zonder verblijfsvergunning.
Vergunninghouders hebben de gehele asielprocedure al doorlopen. Zij zijn onder andere gescreend door de
Immigratie- en Naturalisatiedienst en men kan er dan ook vanuit gaan dat zij daadwerkelijk politiek
vluchteling zijn. Vergunninghouders moeten zo snel mogelijk het asielzoekerscentrum verlaten en voor hen
moet permanente huisvesting gevonden worden.
Vluchtelingen zonder verblijfsvergunning moeten de asielprocedure nog doorlopen.
Zoals gemeld in het collegebericht van 22 september 2015 zijn er momenteel in Nederland 10.000
vergunninghouders die nog geen vaste woning toegewezen hebben gekregen. Het COA verzoekt
gemeenten aan deze groep mensen zo snel mogelijk tijdelijke huisvesting aan te bieden. Omgerekend gaat
het voor Velsen om 41 personen. Gezien de enorme instroom van vluchtelingen vanuit Europa in combinatie
met het hoge percentage vluchtelingen dat daadwerkelijk een verblijfsvergunning krijgt (95% van de Syriërs),
is onze verwachting echter dat dit aantal van 41 op korte termijn naar boven zal worden bijgesteld.
Daarnaast moeten wij er, gezien de landelijke tendens, rekening mee houden dat wij vanuit het COA een
aanwijzing kunnen krijgen om alsnog opvang voor asielzoekers zonder verblijfsvergunning te realiseren. Ook
daarin willen wij samen met u verantwoordelijkheid moeten nemen. Op 30 september 2015 stuurde het
ministerie van Veiligheid en Justitie een brief naar alle gemeenten met het verzoek om crisisnoodopvang te
realiseren.
Om te voldoen aan het verzoek van het COA en de doorstroom van vergunninghouders vanuit
asielzoekerscentra te bevorderen, hebben dit memo en de raadscarrousel op 7 oktober alleen betrekking
op de vluchtelingen met verblijfsvergunning. Ons uitgangspunt is op dit moment 41 vergunninghouders.

Opvang
Wat betreft de opvang moet onderscheid gemaakt worden tussen de volgende vier categorieën:

1. Crisisnoodopvang: locaties (sporthallen e.d.) die normaal voor incidenten, rampen of crisis
worden gebruikt. Deze opvang is bedoeld voor in beginsel 72 uur, waarna de vluchtelingen kunnen
doorstromen naar de andere vormen van opvang waar het COA mee bezig is.
2. Noodopvang: hallen en locaties voor de duur van zes tot twaalf maanden. Het COA heeft de
voorkeur om deze opvang in de directe nabijheid van een mogelijke tijdelijke of reguliere
opvanglocatie te realiseren.
3. Tijdelijke opvang: recreatieparken, migrantenhuisvesting (containerwoningen), leegstaande
gebouwen of vergelijkbare accommodaties waarvan de exploitatie deels door de verhurende
eigenaar wordt gevoerd. Dit voor de duur van één tot twee jaar.
4. Reguliere opvang: een asielzoekerscentrum dat door het COA wordt geëxploiteerd voor een termijn
vanaf twee jaar.
De opvangvormen uit de eerste, tweede en vierde categorie zijn bedoeld voor vluchtelingen zonder
verblijfsvergunning. De opvang uit de derde categorie is bedoeld voor vergunninghouders.
Vooralsnog richt Velsen zich alleen op de opvang uit de derde categorie.
Wat gebeurt er in de regio?
De gemeente Haarlemmermeer heeft in verband met een aanwijzing van het COA op 25 september een
crisisnoodopvang (voor 72 uur) gerealiseerd voor ruim 400 vluchtelingen. In Haarlem worden sinds 17
september vluchtelingen opgevangen in de noodopvang in de Koepelgevangenis. Gemeenten Beverwijk en
Heemskerk zijn mogelijke locaties aan het verkennen.
Wij zoeken met de gemeenten in de Veiligheidsregio Kennemerland afstemming om het aanbod te
optimaliseren en daar waar nodig gebruik te maken van elkaars expertise en mogelijkheden.
De reguliere huisvestingstaakstelling
Gemeenten hebben afgezien van de huidige problematiek een doorlopende verplichting om een door het rijk
vastgesteld aantal vergunninghouders huisvesting te bieden. De taakstelling wordt halfjaarlijks door het rijk
vastgesteld. Voor Velsen gaat het in 2015 vooralsnog om in totaal 115 vergunninghouders. Inclusief een
achterstand van vorig jaar (24 op 1 januari 2015) is het aantal dat wij tot 31 december 2015 nog moeten
huisvesten 65 personen (peildatum 1 september 2015).
De vergunninghouders worden door het COA vanuit het asielzoekerscentrum gekoppeld aan een gemeente.
Hierna heeft de gemeente in samenwerking met de woningcorporaties gemiddeld twaalf weken de tijd voor
het vinden van woonruimte (tien weken) en de verhuizing (twee weken) van de vergunninghouder.
Tot nu toe wordt aan deze taakstelling voldaan door middel van toewijzing van een sociale huurwoning.
Vanwege de groeiende groep vergunninghouders waarvoor wij verantwoordelijk worden, moeten wij echter
op zoek naar creatievere oplossingen. Het aanbod van sociale huurwoningen is te beperkt om te kunnen
voldoen aan de groeiende stroom van vergunninghouders.
Vormen van huisvesting
Wij zien vier vormen van huisvesting voor ons:
1. Containerwoningen
2. Bewoonbare schepen
3. Bestaande leegstaande gebouwen
4. Bestaande sociale huurwoningen.

1. Containerwoningen
Afgezien van het vinden van geschikte ruimte en het verkrijgen van de benodigde vergunningen is de
plaatsing van containerwoningen op korte termijn te realiseren. Een voordeel is ook dat bewoners
beschikken over een eigen unit en dus bijvoorbeeld zelf kunnen koken. Bovendien zijn er mogelijkheden om
de aanstaande bewoners onder begeleiding mee te laten bouwen.
Het nadeel van deze vorm is dat het van tijdelijke aard is en dat op den duur alsnog reguliere huisvesting
gevonden moet worden.
2. Bewoonbare (Rijncruise)schepen
Bewoonbare schepen die niet meer gebruikt worden voor de vaart, zouden ingezet kunnen worden voor
opvang. Deze vorm van huisvesting is mogelijk relatief eenvoudig te realiseren, omdat alle sanitaire en
slaap- en keukenvoorzieningen al aanwezig zijn.
Het nadeel van deze vorm is dat er geen aparte keukens beschikbaar zijn en dat het wonen op een schip
gevaarlijk kan zijn voor kinderen. Tot slot is ook deze vorm slechts een tijdelijke oplossing.
3. Bestaande leegstaande gebouwen

