
Stoere Burgemeesters, wethouders en Raadsleden? Ze zijn er! In de krant van zaterdag zegt 

staatssecretaris Dijkhoff stoere gemeentebestuurders nodig te hebben die zich hard  maken voor de 

opvang van vluchtelingen..  

In een brief van 2 juni aan het kabinet grote steden (G32) aangegeven zich te zullen inspannen voor 

de opvang van asielzoekers, vluchtelingen en vergunninghouders, de meest kwetsbaren in de 

samenleving. Wij voelen ons verantwoordelijk om maatwerk in opvang, begeleiding enz. te leveren en  

zoeken lokale oplossingen. 

We zien echter sinds medio 2013 wel een structurele kentering; de aantallen op te vangen mensen 

lopen hard op en het perspectief voor komende jaren laat zien dat de taakstellingen hoog zullen 

blijven. Steden dienen te voorzien in  huisvesting, bijstand, begeleiding en onderwijsvoorzieningen. De 

financiële gevolgen zijn zeer hoog. Om een voorbeeld te geven: Alleen al de extra huisvesting voor 

vergunninghouders is een extra kostenpost in  2015 van 61.mln euro aan uitkeringslasten, regelingen 

bijzondere bijstand, maatschappelijke begeleiding, begeleiding naar werk en onderwijs (alle G32 

steden).Voor 2016 zal het minimaal eenzelfde bedrag zijn. En dit in een tijd waarin gemeenten soms 

tientallen procenten worden gekort op de algemene uitkering, de WMO en de jeugdhulp. 

 

Ook sluiten wij onze ogen niet sluiten voor de sociaal maatschappelijke gevolgen in buurten en 

complexen in de steden. De staatssecretaris geeft aan dat voor de huisvesting van asielhouders ca, 

10% van de vrijkomende sociale huurwoningen nodig is, maar in de steden ligt dat vaak nog hoger. 

Bovendien zijn er ook huisvestingsvragen voor andere groepen zoals vergunninghouders en 

arbeidsmigranten. Dit in een tijd dat met name in stedelijke regio’s de beschikbare voorraad goedkope 

sociale huurwoningen (tot de aftoppingsgrens van € 597) hard is gekrompen vanwege de 

inkomensafhankelijke huurverhoging. En juist in die stedelijke regio’s stijgt de vraag naar goedkope 

sociale huurwoningen. Andere (urgente) doelgroepen  krijgenn daardoor een steeds langere 

wachttijd.. Door de vele maatregelen die dit kabinet de corporaties heeft opgelegd, kunnen die ook 

zelden meer investeren in nieuwe woningen voor de doelgroep. Dat lossen we niet alleen op met 

leegstaande kantoren. 

 

Een thuis bieden aan oude en nieuwe Nederlanders kunnen we niet alleen, dit vergt een gezamenlijke 

en continue aandacht van Rijk en gemeenten, we vragen al maanden hulp van het rijk. En die hulp 

houdt meer in dan het antwoord van de staatsecretaris dat hij “onze zorgpunten bij het overleg zal 

betrekken.” Wat wij zoeken zijn stoere Rijks bestuurders die met steden de handen in één slaan, en 

niet met lege financiële handen de problemen bij ons leggen van dit enorme vraagstuk. 
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