
 
 
Beste griffie en Ivo, 
  
Nog een paar technische vragen over versnelling sociale woningbouw t.b.v. huisvesting statushouders 
en verlichting wachttijden sociale huurwoningen. Sommige partijen opteren nu voor het verder 
verlagen van de ambitie. Maar daarbij verliezen we het oorspronkelijk argument (subsidie voor 
versnelling vanuit het rijk), of niet? Hoe dan ook hebben wij de volgende technische vragen waarvan 
wij hopen dat die voor donderdag beantwoord kunnen worden. Zodat wij weloverwogen positie 
kunnen bepalen tov amendementen die voorliggen. 
  

1. Is Rijkssubsidie gekoppeld aan het aantal woningen op te ontwikkelen locaties? Nee, de 
rijkssubsidie is gekoppeld aan het aantal te huisvesten statushouders. 

2. Wat is de omvang van de beoogde Rijkssubsidie in de diverse scenario’s van versnelling 
woningbouw? Zijnde: De subsidie is niet gekoppeld aan woningen maar aan statushouders. 
Uiteraard heeft het consequenties als minder locaties in 2017 worden opgeleverd omdat dan 
ook minder statushouders voor 1 januari 2018 gehuisvest kunnen worden. 

a. alle onderzochte locaties ontwikkelen,  
b. alleen de locaties in het RV ontwikkelen  
c. een minimumscenario als amendementen voor het schrappen van vb. Bleek 1 ook 

aangenomen wordt.  
3. Of is subsidie gekoppeld aan de uiteindelijk gerealiseerde versnelde huisvesting van 

statushouders? Inderdaad gekoppeld aan gerealiseerde huisvesting van statushouders voor 1 
januari 2018. 

4. En in dat geval wat is de omvang van die subsidie in drie scenario’s: per statushouder stelt het 
Rijk een extra bedrag van € 4.430,- beschikbaar als deze is gehuisvest voor 1 januari 2018. 

a. 400 statushouders versneld huisvesten € 1.772.000,- extra budget 
b. 300 statushouders versneld huisvesten € 1.329.000,- extra budget 
c. Allen de bewoners stadspoort en reizigers versneld huisvesten Als de ambitie wordt 

losgelaten, verwachten we vanwege gezinshereniging Stadspoort en overige 
gezinsherenigingen minimaal 250 statushouders voor 1 januari 2018 te huisvesten. 
Het extra budget vanuit het Rijk bedraagt dan € 1.107.500,-. 

Overigens hebben we van de voorgestelde ambitie van 300 personen in 2016 en 2017 al 135 
personen gehuisvest in 2016 en ruim 30 in 2017. Een deel van het extra budget is ontvangen 
en de volgende uitbetaling verwachten we in mei 2017 (met de meicirculaire). 

  
Graag de antwoorden ook naar Marieke van Noort (zie cc) sturen om dat zij, bij mijn afwezigheid, het 
woord zal voeren. Alvast veel dank 
  
Groet, 
Jelmer Vierstra 
  
 


