
Motie ‘huisvesting statushouders’ 
De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 26 november 2015;

Constaterende dat: 
Oude IJsselstreek positief staat ten opzichte van verzoeken van het COA om asielzoekers op te 
vangen en extra statushouders te huisvesten.

Overwegende dat: 

 De vluchtelingenproblematiek in de wereld door de instabiele en oorlogssituatie in veel landen, 
o.a. Syrië, zeer groot is;

 een beroep wordt gedaan op Europese landen, incl. Nederland, om bij te dragen aan de korte 
termijn opvang van vluchtelingen en aan lange termijn oplossingen; 

 de gemeente Oude IJsselstreek zich betrokken voelt bij deze problematiek en haar 
verantwoordelijkheid daarin ook daadwerkelijk neemt en wil blijven nemen;

 de gemeente Oude IJsselstreek grond beschikbaar heeft waar wellicht met de nodige flexibiliteit 
en creativiteit op korte termijn woningen of woonunits gebouwd zouden kunnen worden in het 
segment ‘sociale huurwoningen’, al dan niet tijdelijk;

 een zinvol gebruik van deze grond voor dergelijke woningen in een laag huursegment, o.a. voor 
statushouders, ook de mogelijkheden voor huisvesting van eigen burgers in dergelijke woningen 
vergroot en nog andere voordelen kan hebben voor de gemeente, bv financieel;

 er misschien ook leegstaande gemeentelijke gebouwen zijn binnen onze gemeente, waarin 
woonunits in een goedkoop huursegment gerealiseerd kunnen worden voor de eerstkomende 
jaren; 

Draagt het college op: 
 Versneld in te zetten op huisvesting van extra statushouders (erkende vluchtelingen) in de Oude 

IJsselstreek, naast de reguliere taakstelling. Om verdringing op de sociale woningmarkt te 
voorkomen, te kijken naar semipermanente huisvesting voor een periode van één tot twee jaar. 

 Te onderzoeken of de bouw van starterswoningen (sociale huurwoningen) in de gemeente Oude 
IJsselstreek mogelijk is. Deze permanente woningen zijn met name geschikt voor starters, maar 
ook voor statushouders. 

 te zoeken naar oplossingsrichtingen op korte termijn voor het groeiend tekort aan sociale 
huurwoningen/ woonunits voor statushouders en eigen burgers;  

 Om er bij het huisvesten van de extra toestroom van statushouders en asielzoekers voor te 
zorgen dat de slaagkansen van reguliere woningzoekenden niet verder teruglopen; 

 Voor onderdak ook andere oplossingen dan reguliere woningen te onderzoeken en te realiseren, 
waarbij de voorkeur uitgaat naar gemeentelijke eigendommen; 

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening: 


