
 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 

 

Gemeente Hengelo 

   
Lid Janssen 
T.a.v. de heer L.  Janssen 

Postbus 18   
7550AA Hengelo  
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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Antwoord raadsvragen 3307102  12 oktober 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 

 

Wij gaan in op uw vragen.  
 

1. Hoe staat het hier in Hengelo met het huisvesten van statushouders en hoe verhoudt zich dat 
met de inwoners van Hengelo (niet asielzoekers) die ook al lang op een betaalbare woning zitten te 

wachten? Moeten ze nog langer wachten? 
 

- Uit navraag bij Welbions is gebleken dat er bij een instroom van 50 statushouders geen 
negatieve gevolgen zijn voor reguliere woningzoekenden. Bij een hogere instroom kan dat 

wel gevolgen hebben voor andere woningzoekenden. Het exacte effect in wachttijd is niet 
te kwantificeren omdat ook andere aspecten van invloed zijn zoals het aantal actief 

woningzoekenden, de mogelijkheden om door te stromen naar de koop etc. 
 

2. Hoeveel asielzoekers moeten er hier geplaatst worden in 2021/2022 en wat zijn de verdere 
verwachtingen voor de toekomst? Graag inzicht en gegevens hierover.  

 
- De taakstelling voor de eerste helft van 2022 is net bekend geworden en bedraagt 46 

statushouders. Voor de tweede helft van 2022 en daarna is de taakstelling nog niet 
bekend. In 2021 is de taakstelling 114 asielzoekers. Tot nu zijn er dit jaar in Hengelo 78 

statushouders gehuisvest. Doordat het gaat om een aantal huishoudens is het aantal 
benodigde woningen lager namelijk 37. Van de 78 wonen 4 statushouders op kamers. 

  
3. Minister Ollongren (D66) wil dat de gemeenten wat gaan verzinnen om het probleem van de te 

plaatsen asielzoekers en het nog onbekende aantal te plaatsen Afghanen te tackelen. Hoe kijk het 
college hiertegen aan en wat gaat Hengelo verzinnen om de Minister van dienst te zijn? 

 

- Het college onderzoekt op dit moment de mogelijkheden, onder meer via vormen van 

tijdelijke huisvesting.  
 

 
 

Echtheid van dit digitale document controleren? www.hengelo.nl/controleeruwdocument

https://www.hengelo.nl/controleeruwdocument


 

 

 
 

 

Bladnummer Zaaknummer Uw kenmerk 
2 3307102  

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 


