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MOTIE Geen dwang inzake huisvesting statushouders en opvang asielzoekers

De raad van de gemeente Den Helder, in openbare vergadering bijeen op 4 juli 2022,
behandelend agendapunt Kadernota 2023-2026,

constateert dat:

• de gemeente Den Helder een jaarlijkse taakstelling heeft om statushouders te huisvesten en
de provincie Noord-Holland een toezichthoudende rol vervult;

• de instroom van asielzoekers nog altijd onverminderd hoog is, waardoor er grote moeite is om
opvang te realiseren;

• het kabinet Rutte IV kijkt naar de mogelijkheid om een aanwijzingsbevoegdheid te regelen,
zodat gemeenten die geen bijdrage leveren aan de opvang van asielzoekers gedwongen kunnen
worden om mee te werken.

overweegt dat:

• er in Den Helder een enorm woningtekort is;

• veel Helderse woningzoekenden jaren op een wachtlijst moeten staan om in aanmerking te
komen voor een sociale huurwoning en deze wachttijd waarschijnlijk de komende jaren verder
stijgt;

• de massale instroom van asielzoekers de woningcrisis alleen maar verergert, alsmede een
steeds grotere druk legt op de sociale cohesie, sociale voorzieningen, veiligheid en leefbaarheid;

• dwang richting gemeenten om asielzoekers op te vangen en statushouders te huisvesten tot
bestuurlijke en maatschappelijke onrust kan leiden;

• gezien de druk die bij de gemeente Den Helder en andere gemeenten ligt, juist een zo coulant
mogelijke houding moet worden aangenomen.



verzoekt het college van burgemeester en wethouder:

• de provincie Noord-Holland op te roepen zo coulant mogelijk te zijn bij de handhaving van de
taakstellingen met betrekking tot het huisvesten van statushouders en dit actief uit te dragen bij
de regietafels;

• het Rijk te verzoeken de taakstelling voor de huisvesting van statushouders tijdelijk stop te
zetten en het COA geen statushouders meer te laten koppelen aan Den Helder;

• het Rijk te verzoeken zich actief in te zetten om de instroom van asielzoekers zoveel mogelijk in
te perken en om af te zien van de genoemde aanwijzingsbevoegdheid.
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