
  

   Motie 33 van 2016-spreiding statushouders 

Motie 33 van 2016 
(vreemd aan de orde van de dag) 

Spreiding huisvesting statushouders over alle woonkernen van de gemeente Velsen 
Via griffier@velsen.nl 

Aan de voorzitter van de raad 

Geachte voorzitter, 

Hierdoor delen wij u mede dat wij onder verwijzing naar artikel 41, lid 1 Reglement van Orde een motie 

vreemd aan de orde van de dag met als onderwerp “Spreiding huisvesting statushouders over alle 

woonkernen van de gemeente Velsen” indienen bij de raadsvergadering van 29 september 2016. 

De motie luidt als volgt: 

De raad van de gemeente Velsen,  

Constaterende dat: 
- er een toezegging ligt van het college dat de huisvesting van statushouders zou worden verdeeld over alle 

woonkernen van de gemeente Velsen. 

- De toegezegde spreiding nog niet tot stand is gekomen.  

- de huisvesting van statushouders nog in hoofdzaak plaatsvindt in bepaalde buurten in IJmuiden en Velsen-

Noord. 

- de weerstand tegen het plaatsen van nog meer statushouders alleen in die buurten in IJmuiden en Velsen-

Noord toeneemt. 

- het college tot op heden een passieve houding heeft t.a.v. het ontwikkelen van een plan om met 

alternatieven te komen nadat het Missiehuis als mogelijkheid om statushouders te plaatsen af is gevallen. 

- dat de raad tot op heden niet op de hoogte is gesteld of er kantoorpanden, bedrijfspanden, woonboten etc. 

etc. beschikbaar zijn en omgebouwd kunnen worden tot wachtkamerwoningen.  

- de wet inmiddels zo is aangepast dat statushouders geen voorrang meer krijgen in de toewijzing van 

sociale huurwoningen en dus wachtkamerwoningen noodzakelijk worden.  

- bij de verdeling tot nog toe de reeds aanwezige sociale huurwoningen leidend zijn geweest. 

- wooncontainers/noodwoningen (vanaf nu te noemen wachtkamerwoningen)  volop beschikbaar zijn.  

 

Overwegende dat:  

- de samenstelling van een buurt medebepalend is voor de sociale cohesie in die buurt 

- de betreffende buurten in IJmuiden en Velsen-Noord door hun overvloed aan sociale huurwoningen tot op 

heden altijd de aangewezen plaats zijn geweest voor de huisvesting van de meeste statushouders, 

arbeidsmigranten en anderen met een lage sociaal economische status.  

- een evenredige spreiding van statushouders sociale integratie en participatie bevordert  

- Locaties voor tijdelijke wachtkamerwoningen voor de tijd van 10 jaar vergund kunnen worden met een 

tijdelijke vergunning. De maximale proceduretijd bedraagt 8 weken en mag door het college worden 

verleend. 

 

Verzoekt het college om: 

- voor de aanvang van het reces (16 december 2016) met een plan van aanpak te komen om versneld 

wachtkamerwoningen te plaatsen.  

- voor dit plan van aanpak de handreiking “huisvesting besluitvorming opvang asielzoekers en 

statushouders” van de VNG te hanteren. 
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- Deze wachtkamerwoningen voor statushouders over alle woonkernen van de gemeente Velsen te 

spreiden en daarbij IJmuiden en Velsen-Noord zo veel mogelijk te ontzien aangezien de druk op 

deze woonkernen al groot genoeg is.   

- dit plan van aanpak  minimaal de volgende zaken te laten bevatten: 

1.  locaties, 

2.  selectie van toe te passen wachtkamerwoningen,  

3. het aantal te plaatsen wachtkamerwoningen op basis van de verwachtte instroom van 

statushouders in de komende jaren, 

4.  overzicht van de financiële consequenties  

5.  beoogde oplevertijd. 

6. participatie en betrokkenheid van inwoners van Velsen bij de concrete besluitvorming 

- te streven naar een maximale verblijftijd van de statushouders in de wachtkamerwoningen 

van 3 – 4 jaar (= wachttijd toewijzing sociale huurwoning). 

- per direct te beginnen aan het opstellen van een sociaal woningbouwprogramma  voor de 

gemeente Velsen, waarin met name bouwlocaties in Velserbroek, Driehuis, Santpoort-Noord 

en Santpoort-Zuid worden aangewezen.  

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Toelichting: 

De indieners van deze motie willen bewerkstelligen dat het college zich actief inzet m.b.t. de spreiding van 

huisvesting van statushouders over alle woonkernen van de gemeente Velsen. Uitvoering van het plan van 

aanpak zal daadwerkelijk invulling geven aan eerder toegezegde onderzoeken m.b.t. 

wachtkamerwoningen. 

Door uitvoering van punt 6 van de genoemde punten die het plan van aanpak moet bevatten zal ook 

eindelijk invulling gegeven worden aan een open communicatie. 

Met deze motie pakken wij als raad onze bestuurlijke rol op en daar is een eerlijke verdeling van 

statushouders over de gehele gemeente Velsen een onderdeel van. 

 

Datum: 23 september 2016  

 

Leen de Winter   ChristenUnie 

Peter Stam    Velsen Lokaal 

 


