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Gemeente Sittard-Geleen 
t.a.v. het College van Burgemeester & Wethouders 
Postbus 18
6130 AA Sittard

Betreft: Vragen D66 ex Artikel 43 inzake huisvesting statushouders

Geacht College,

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het huisvesten van vergunninghouders
volgens de opgelegde taakstelling op basis van de Huisvestingswet 2014, artikel 28.
Deze taakstelling wordt halfjaarlijks vastgesteld door het Ministerie van Justitie &
Veiligheid. 

Deze week kwam het nieuws naar buiten dat een groot deel van de Limburgse
gemeenten de wettelijke taakstelling ten aanzien van de huisvesting van statushouders
voor de eerste zes maanden van dit jaar niet gehaald heeft. Voor 305 van de 993
statushouders is nog geen onderdak gevonden. De gemeenten Heerlen en Sittard-Geleen
hebben deze doelstelling bij lange na niet gehaald; 37 (van de 91) statushouders die aan
een woning geholpen hadden moeten zijn, hebben deze nog niet gekregen. Zo blijkt uit
een overzicht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers (COA).

De D66-fractie beseft goed dat dit een complex probleem is en er ook in Sittard-Geleen
sprake is van krapte op de woningmarkt. De urgentie is echter groot, want door de
vertraagde huisvesting van statushouders komen andere opvangplekken niet vrij,
waardoor een doorstroomprobleem ontstaat. Mede door dit doorstroomprobleem is de
asielketen verstopt geraakt, wat resulteert in inhumane omstandigheden in het
aanmeldcentrum in Ter Apel, waar recentelijk ongeveer 300 mensen de nacht in de
buitenlucht hebben moeten doorbrengen.

D66 vindt dat Sittard-Geleen haar verantwoordelijkheid moet nemen om statushouders
tijdig te huisvesten en daarmee een bijdrage aan een stabiele migratieketen in Nederland
te leveren.

De fractie van D66 stelt daarom de volgende vragen aan het College van B&W:



Is het College van B&W het met D66 eens dat de gemeente Sittard-Geleen haar
verantwoordelijkheid moet nemen en de huisvesting van statushouders meer
prioriteit moet krijgen? Mede met het oog op de erbarmelijke situatie bij het
aanmeldcentrum in Ter Apel.

Wat is de reden dat de taakstelling van de eerste 6 maanden van 2022 niet gehaald is
en 37 statushouders nog geen woning toegewezen hebben gekregen?

Wat is de huidige stand van zaken; hoeveel statushouders moeten op dit moment aan
een woning geholpen worden in verhouding tot de taakstelling?

Wanneer verwacht het College van B&W dat de gemeente Sittard-Geleen weer op
schema ligt en hoe gaat het College dit concreet aanpakken? 

Voorziet het College van B&W in de (nabije) toekomst weer problemen om aan de
taakstelling te voldoen? Zo ja, welke problemen en wat is de oorzaak hiervan? 

Is er in de gemeente Sittard-Geleen beleid om de huisvesting van statushouders beter
te regelen? Zo ja, hoe is dit precies geregeld? Zo nee, waarom niet?

Welke prestatieafspraken zijn met woningcorporaties gemaakt aangaande de
huisvestingsproblematiek voor statushouders?

Wordt er ook een beroep op particuliere verhuurders gedaan om de bovengenoemde
problematiek aan te pakken? Zo nee, waarom niet? 

Om andere plekken in het land te ontlasten en vluchtelingen een humane opvang
plek te bieden, ziet het College van B&W ruimte om binnen Sittard-Geleen een
permanente vluchtelingenopvangplaats te realiseren en zo als derde stad van
Limburg een bijdrage te leveren aan onze gezamenlijke verantwoordelijkheid inzake
de opvang van vluchtelingen? Zo ja, hoe wil het College dit oppakken en realiseren?
Zo nee, waarom niet? 

 
Bij voorbaat dank voor de beantwoording van onze vragen binnen de hiervoor gestelde
termijn.

Hoogachtend, namens de D66-fractie,

Ellen Vaessen-Ten Haaf
Burgerraadslid D66 Sittard-Geleen 
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Bronnen:

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20220817_94449836

https://www.1limburg.nl/nieuws/1824871/meerderheid-gemeenten-huisvest-onvoldoende-
statushouders


