Gemeente Hengelo
College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 18
7550 AA HENGELO

Datum
Behandeld door
Betreft

OR Janssen
Beursstraat 18-4
7551HV Hengelo
074-2773054

: 12 januari 2021
: L. Janssen
: Vragen over situatie huisvesting betaalbare woningen

Geacht college,
De media staat er vol van! Gemeenten in Nederland luiden de noodklok omdat ze een stortvloed
aan asielzoekers met verblijfstatus moeten huisvesten.
Volgens media is de druk op de toch al schaarse huurwoningen zelfs zo groot dat gescheiden
ouders worden doorverwezen naar de daklozenopvang. In 2021 moeten naar verwachting 27.000
statushouders
worden ondergebracht, waarvoor bijna 16.000 extra huizen nodig zijn.
Per e-mail: raadsgriffie@hengelo.nl
Nu dat de 2e kamer verkiezingen dichter bij komen, wordt de Hengelose brievenbussen weer
regelmatig `verblijdt` met het clubblad (SP)ECIAAL HENGELO. Ook deze week weer. In dit blad,
welke huis aan huis in Hengelo wordt verspreid, schrijft de SP wethouder ten Heuw dat Hengelo
duizenden meer woningen erbij krijgt. Alleen al in het Hart van Zuid komen er 700. Ook in het
centrum zal er snel gebouwd worden. Bij het rijk is een aanvraag ingediend voor forse subsidie voor
snel meer betaalbare woningen in het Hart van Zuid.
Van alle nieuw te bouwen woningen bestaat tenminste 25 procent uit sociale huurwoningen, zo
schrijft de SP in haar clubblad. Wethouder ten Heuw citeert: `Daarmee willen we (de SP) ervoor
zorgen dat er voor iedereen een passende woning is in Hengelo, zowel huur als koop. Veel
jongeren zijn momenteel de dupe van de wooncrisis waarbij woningen schaars geworden zijn en de
prijzen van koopwoningen zeer snel zijn gestegen`, einde citaat.
Gelet op het bovenstaande heeft ondergetekende de volgende vragen:
1. Is het college ook reeds geconfronteerd met schrijnende zaken zoals bovenstaand
beschreven in de media, betreffende gescheiden ouders of anderzijds met een identiek
karakter? Zo ja, welke maatregelingen zijn hiervoor getroffen en welke criteria bij toewijzing
van asielzoekers hanteert hierbij het college? Wie gaat voor wie? Graag uitleg hierover.
2. Sorteert (of heeft) de gemeente Hengelo zoals bovengenoemd beschreven asielzoekers met
verblijfstatus voor, op regulier en vaak al lang wachtenden ingeschrevenen, op de sociale
huurwoningen? Zo nee, welk traject dienen asielzoekers dan te volgen om aan een sociale
huurwoning te komen? Zo ja, graag uitleg en over welke aantallen de laatste vijf jaar spreken
we dan?
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3. Is het college het met de SP eens, dat SP wethouder ten Heuw zorgdraagt (zie citaat) dat
iedereen in Hengelo een passende woning, zowel huur als koop krijgt? Zo ja, graag uitleg
hoe het gerealiseerd wordt dat Hengelo binnen afzienbare tijd geen woning tekort meer kent?
Ondergetekende ziet met grote belangstelling uw antwoorden en reactie tegemoet.

Hoogachtend en vriendelijke groet,

Leo Janssen
Onafhankelijk Raadslid
Gemeente Hengelo
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