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M utaties corporatiewonin gen en gehuisveste statushouders

Geachte leden van de gemeenteraad ,

ln de vergadering van de commissie Samenleving op woensdag 2 december 2020 heeft u gevraagd

naar een overzicht van gehuisveste statushouders in corporatiewoningen.

Graag geef ik u inzicht in:

- Het aantal mutaties in 2019 en 2020
- De aantallen gehuisveste statushouders in corporatiewoningen in202O en 2019

- Verloop taakstelling statushouders bij inzet locatie Dennenheuvel

- Reden voor verschil tussen registratie COA en onze eigen registratie

f . ilutaties in Bloemendaal bij Pré Wonen cn Brederode Wonen

Voor !¡llWonen gelden de volgende mutaties

2019: 19

2O2O: 11 (tot 1 december 2020)

Voor Brederode Wonen gelden de volgende mutaties

2019: 38

2020: 70 (tot en met 1 december 2020, inclusief 21

nieuwbouwappartementen van de Witte Hond)'

Deze woningen zijn verdeeld over contingenten, urgenten, overgang huurcontract bij overlijden of

woningruil, statushouders en regulier woningzoekenden.

Hooer aantal mutaties in 2020 biedt oeen qaranties voor toekomst

Het aantal mutaties in 2020 is beduidend hoger, waardoor Brederode Wonen ook meer woningen

heeft kunnen aanbieden aan statushouders, zonder de reguliere woningzoekenden tekort te doen.

Brederode Wonen ven¡¡acht echter in 2021 vergelijkbare mutaties als in 2018 en 2019. Hierdoor

temperen zij de hooggespannen verwachtingen en verwachten zij zonder sociale huurwoningen bij te

bouwen, niet aan de taakstelling te kunnen voldoen.
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Omdat er bij Pré Wonen in de eerste helft van 2020 nauwelijks woningen vrijkwamen heeft Pré
Wonen haar inzet om statushouders te huisvesten in de tweede helft van 2020, vanaf juli en met
name in november/december verhoogd.

2. Verdeling en aantal gehuisveste statushouders in corporatiewoningen in gemeente
Bf oem en daaa (2020 I 201 9l

Aantal woningen
Aangeboden aan
statushouders

Aantal gehuisveste

statushouders

2020 13 40
2019 I 28

Hieronder volgt een uitsplitsing naar 2020 en 2019

2.1. Aangeboden 2020

Aantal woningen
aangeboden

Aantal

statushouders
per woning

Totaalaantal
gehuisveste

statushouders

2 1 2

3 2 6

4 3 12

1 4 4

2 5 10

1 6 6

13 40

5 woningen zijn aangeboden door Pré Wonen in Bennebroek (14 statushouders)
7 woningen zijn aangeboden door Brederode Wonen, waarvan 3 in Vogelenzang, 1 in
Aerdenhout en 3 in Bloemendaal (24 statushouders)

1 woning is aangeboden door Woonzorg Nederland in Bloemendaal (2 statushouders)

ln welke maanden hebben de statushouders het huurcontract qetekend?

Maand Aantal woningen Aantal

statushouders
Kernen (aantal personen)

Februari 1 1 Bennebroek (1)

Maart 1 3 Vogelenzang (3)

Mei 'l 3 Bloemendaal(3)
Juni 2 I Aerdenhout (5)

Bloemendaal(3)
Juli 1 4 Bennebroek (4)

September 3 5 Bloemendaal(2)
Bennebroek (1)

Vogelenzang (2)

December 1 (3) 16 Vogelenzang (6)

Bloemendaal(2)
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Bennebroek (3)

Bennebroek (5)

ln december is van 1 woning het huurcontract getekend. Van de 3 andere aangeboden woningen

nog niet, maar deze zijn al wel gekoppeld aan statushouders.

2.2. Aangeboden 2019

Aantal woningen
aanqeboden

Aantal
statushouders
per woninq

Totaal aantal
gehuisveste
statushouders

2 1
1

2 2 4

1 3 3

2 4 8

1 5 5

0 6 0

1 7 7

I 28

¡ 3 woningen zijn aangeboden door Pré Wonen in Bennebroek (8 statushouders)

. 6 woningen zijn aangeboden door Brederode Wonen waarvan 3 in Bloemendaal, 1 in

Aerdenhout, I in Overveen en 1 in Vogelenzang (20 statushouders)

3. Verloop taakstelling statushouders bij inzet locatie Dennenheuvel

ln de vergadering van de commissie heb ik aangegeven dat als we leegstaande kamers van locatie

Dennenheuvel toewijzen aan statushouders dat dit een positief effect heeft op de achterstand in de

taakstelling. Ook heb ik aangegeven dat dit een suboptimale oplossing is, omdat deze kamers naar

verwachting voor zeer beperkte tijd beschikbaar zijn en omdat er geen vervolghuisvesting

gegarandeerd kan worden. lmmers, Dennenheuvel sluit op 31-12-2021 en de woningcorporaties

kunnen op voorhand geen garanties geven voor vervolghuisvesting. Zii zr¡n afhankelijk van

huuropzeggingen.

ln oktober 2019 heb ik uw raad geTnformeerd over de opgave om nog 68 statushouders te moeten

huisvesten voor de zomer van 2020. Omdat er vanwege wachtlocatie Dennenheuvel fluctuaties

optraden in die aantallen en er ondertussen statushouders werden gehuisvest in corporatiewoningen

hebben we dit getal en die datum vastgehouden als startpunt (schatting). Uiteindelijk hadden we in

2020 de wettelijke taak om 62 statushouders te huisvesten. ln 2020 hebben we 40 statushouders

kunnen koppelen aan een corporatiewoning. Dat maakt nog een achterstand van22.

lndien we de 6 kamers in Dennenheuvel in gebruik nemen voor statushouders, kunnen we 6

statushouders huisvesten en eindigen we met een verwachte achterstand van 16'

De 6 statushouders vanuit Dennenheuvel moeten echter doorstromen naar een permanente woning

Zij krijgen voorrang op de nog te huisvesten statushouders vanuit het AZC. De statushouders die

woonachtig zijn op Dennenheuvel tellen dan niet nogmaals mee voor de taakstelling, maar leggen

wel druk op corporatiewoningen.

4. Registratie door COA later dan onze eigen registratie en daardoor is er een verschil

Zodra er een woning door een woningcorporatie wordt aangeboden aan statushouders, registreren

wij deze voor de taakstelling. De registratie wordt door het COA echter pas twee weken na
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ondertekening van het huurcontract doorgevoerd. Daarbij tellen huurovereenkomsten getekend vóór
15 december 2O2O nog mee voor de taakstelling van 2020. Het COA publiceert in januari de
eindcijfers van 2020 van alle gemeenten. Deze eindcijfers zullen dan ook verschillen van die van
onze cijfers.

Wij communiceren onze cijfers met de provincie.

Met deze informatie ga ik ervan uit u voldoende te hebben geinformeerd

Met vrie

n"-1.

S. De Roy Zuidewijn - Rive

Domein


