
MOTIE VAN HET RAADSLID JEROEN VAN NEUREN (PARTIJ 18PLUS) INZAKE 
SCHRAPPEN URGENTIESTATUS STATUSHOUDERS

Voorgesteld: 21 november 2019

Nr. 2019 – 54

De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, nr 111321, agendapunt 8, tot behandeling van Concept Prestatieafspraken 
tussen Wooncompas, gemeente Ridderkerk en bewonersraad Progressie 2020 t/m 2023;

constaterende dat:

1. in bijlage 4 (begrippen) van de concept prestatieafspraken is opgenomen, dat een 
verblijfsvergunning geldt als urgentiegrond en voorrang geeft op de woningmarkt;

2. de landelijk ingestelde wettelijke verplichting om voorrang te geven aan statushouders bij 
het toewijzen van sociale huurwoningen is vervallen;

3. de gemeente Ridderkerk nu dus zelf een keuze kan maken om statushouders wel of 
geen voorrang te geven ten opzichte van andere woningzoekenden (sociale huur);

4. de Huisvestingswet 2014 (artikel 12, vierde lid) dan wel vereist dat burgemeester en 
wethouders op andere wijze in de huisvesting van vergunninghouders (statushouders) 
voorzien;

5. de gemiddelde wachttijd voor een sociale huurwoning in Ridderkerk meerdere jaren is, 
voor jongeren 30 maanden in 2018; 

6. meerdere gemeenten in het land het schrappen van urgentiestatus voor statushouders 
overwegen waaronder regiogemeente Barendrecht.

overwegende dat:

a. er verschillende bijzondere doelgroepen zijn, waaronder jongeren, ouderen en 
statushouders;

b. het schrappen van de urgentiestatus voor statushouders zorgt voor meer gelijkheid ten 
aanzien van en kansen voor overige woningzoekenden (sociale huur);

c. er breed draagvlak is om nieuwe woningen in Ridderkerk te realiseren en dat het 
realiseren van alternatieve, creatieve huisvestingsvormen aan deze ambitie kan 
bijdragen;

d. het huidige woningaanbod slechts in beperkte mate “bereikbaar” is voor diverse 
specifieke doelgroepen;

e. Ridderkerk nauwelijks nog ruimte heeft om (grootschalig) woningen te ontwikkelen;
f. het al dan niet verlenen van voorrang aan een woningzoekende voor een sociale 

huurwoning een bevoegdheid is van de gemeente;

spreekt als zienswijze op de voorgelegde concept prestatieafspraken uit dat het wenselijk is 
dat verwijzingen naar de verblijfsvergunning als urgentiegrond en daarmee voorrang geeft op 
de woningmarkt, niet worden opgenomen in de definitieve versie;

is van mening dat:

1. het opvangen van grote groepen statushouders op één locatie geen gewenste andere 
wijze van huisvesting van statushouders is;

2. voor andere wijze van huisvesting gedacht kan worden aan tijdelijke transformatie van 
leegstaande (kantoor)panden naar woningen, containerwoningen, etc.
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verzoekt het college:

a. in het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam te bepleiten dat in de 
ontwerpverordening geen urgentiestatus wordt opgenomen voor statushouders, dan wel 
het ontwerp zo op te stellen dat elk van de gemeenteraden daarin een eigen beslissing 
kan nemen;

b. plannen voor andere huisvesting van statushouders uit te werken, op een zodanige wijze 
dat aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan, vóórdat de verordening 
woonruimtebemiddeling geactualiseerd wordt (juli 2020);

c. bij deze uitwerking bijzondere aandacht te hebben voor bijzondere doelgroepen die 
behoefte hebben aan tijdelijke woonruimte (waaronder statushouders; jongeren en 
ouderen)

d. de raad op de hoogte te houden van de vorderingen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Het raadslid, 

Jeroen van Neuren, Partij 18PLUS

Tegen 20: VVD, CDA, EvR (2), CU, LR, SGP, D66, PvdA
Voor 6: P18P, Bo1, EvR (1)
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Aangenomen Verworpen


