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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

beantwoording schriftelijke vragen 
lid Janssen 

3184640  26 januari 2021 

Geachte heer Janssen, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

U hebt schriftelijke vragen gesteld aan het college. 
 

1. Vraag: 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. 
 

Antwoord: Het college is niet bekend met dergelijke situaties in Hengelo als gevolg van de 
toewijzing van woningen aan statushouders. 

 
2. Vraag: 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? 

 
Antwoord: Gemeenten krijgen van het Rijk een taakstelling opgelegd, zo ook de gemeente 

Hengelo. Statushouders hebben geen voorrang (urgentie) boven andere woningzoekenden. 
De woningcorporatie streeft er naar alle doelgroepen –ook statushouders- zo goed mogelijk 

te huisvesten. Onderstaand overzicht toont het aantal huurwoningen dat in de afgelopen 
jaren is toegewezen aan statushouders. 

  - 2016   57 woningen 
  - 2017   19 woningen 

  - 2018   15 woningen 
  - 2019   15 woningen  

  - 2020   27 woningen 
 

3. Vraag: 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? 

 
Antwoord: Het college streeft naar een evenwichtige woningmarkt waarbij vraag en aanbod 

met elkaar in balans zijn, zowel in de huur als in de koop. Om dat te bereiken heeft het 
college een voorstel gedaan voor aanpassing van het woonbeleid, de woonagenda 2021-

2030. Dit voorstel is met uw raad besproken in de politieke markt van 15 december.  
 



 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3184640  

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Hengelo, 

de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


