
 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN (artikel 37 RvO) 
(schriftelijke vragen worden kort en duidelijk geformuleerd. Bij de vragen wordt 
aangegeven of schriftelijk of mondelinge beantwoording wordt verlangd) 
 
 

 
Van (naam raads l i d)  Bart van der Ploeg & Ton Verdegaal (D66) 
  
Aan  De voorzitter van de raad 
  
  
Onderwerp:  Voortgang huisvesting asielzoekers met 

verblijfsvergunning 
 

  
Ingedien d d.d.   15 april 2015 
  
Verzo ekt mon de l inge/ 
schr i ftel i j ke  bean twoordin g 

Schriftelijk binnen 30 dagen 

  
  
Datum  doo rgezonden aan 
col lege/ov eri ge  raads leden 
doo r g ri f f i e:  

 

  
  
Inhoud schri ftel i j ke vraag 
 
 
Door de onrustige situatie in de wereld blijft het aantal asielzoekers in Nederland 
toenemen. Van de ca. 25.000 bewoners van Nederlandse asielzoekerscentra wacht de 
helft op een huis binnen een gemeente. De komende zes maanden komen er naar 
verwachting nog ca. 13.000 vluchtelingen bij die op zoek zijn naar een woning. 
 
Nadat een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft gekregen wijst het Centraal Orgaan 
opvang Asielzoekers (COA) ieder halfjaar asielzoekers toe aan een gemeente. 
Gemeenten moeten vervolgens voor passende woonruimte zorgen. 
 
In de gemeente Teylingen bestaan binnen bepaalde categorieën (sociale) huurwoningen 
voor ingeschreven woningzoekenden lange wachttijden voor toewijzing, oplopend tot vele 
jaren.  
 
Op 3 oktober 2014 heeft D66 vragen gesteld met betrekking tot het aantal aan de 
gemeente Teylingen toegewezen asielzoekers en de mogelijkheden tot huisvesting. Op 
28 oktober heeft het college deze vragen beantwoord. 
 
Met betrekking tot een aantal punten uit de beantwoording heeft de D66-fractie de 
volgende vragen: 
 

1. Is de achterstand in huisvesting asielzoekers uit 2014 volledig ingelopen en op 
welke wijze zijn de betreffende personen of gezinnen gehuisvest? 

2. Welke taakstelling is aan de gemeente Teylingen door het COA voor asielzoekers 
in 2015 toegewezen? 

3. Kan aan deze taakstelling voldaan worden? 
4. Is, onder andere als gevolg van een hogere taakstelling, de wachttijd voor 

ingeschreven woningzoekenden zonder urgentieverklaring de afgelopen periode 
toegenomen? Zo ja, met hoeveel? 

5. De prestatie afspraken met de drie woningcoöperaties die de huisvesting 



 

faciliteren liepen tot en met 2014. De nieuwe woonvisie, waarin aansluitend 
nieuwe prestatieafspraken voor de periode 2015 – 2018 zou worden gemaakt, is 
nog niet voorhanden. Welke concrete afspraken zijn er gemaakt met deze 
organisaties voor 2015 en verder? Welke consequenties heeft dit voor de 
wachttijden voor reguliere (sociale) huurwoningaanvragen? 

6. Het college heeft aangegeven in beeld te brengen wat de verwachte toename in 
huisvesting van statushouders betekent voor de afstemming tussen de 
gemeentelijke beleidsvelden (wonen, welzijn, leerplicht, inburgering, werk & 
inkomen) en de afstemming met externe partijen. Welke voortgang is hierin te 
melden, zijn er nieuwe inzichten als resultaat hiervan en welke consequenties 
heeft dit voor de diverse beleidsvelden? 
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Beantwoording raadsvragen over: Huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning – 
Besluitvormend (Digitaal Afschrift 2014_BW_00761). 
 
 



 

SCHRIFTELIJKE VRAAG 
In artikel 37 van het Reglement van Orde is aangegeven welke procedure van toepassing 
is op schriftelijke vragen en mondelinge vragen. 
 
Schriftelijke vragen 
In het kort zijn er de volgende eisen aan het indienen van schriftelijke vragen ingevolge 
artikel 37 RvO te verbinden: 

- schriftelijke vragen worden ingediend bij de voorzitter, via de griffier. De griffier 
draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige 
leden van de raad en het college worden gebracht. 

- Beantwoording van schriftelijke vragen door het college vindt zo spoedig mogelijk 
plaats, in ieder geval binnen dertig dagen nadat de vragen zijn binnengekomen. 

- Bij de vragen wordt aangegeven of schriftelijke dan wel mondelinge 
beantwoording wordt verlangd. 

- Mondelinge beantwoording vindt plaats in de eerstvolgende raadsvergadering. 
- Indien beantwoording binnen de gestelde termijn niet mogelijk is stelt het 

verantwoordelijk lid van het college de vragensteller hiervan gemotiveerd in 
kennis, met daarbij aangegeven de beantwoordingtermijn. 

- De antwoorden worden door het verantwoordelijk lid van het college aan de 
leden van de raad medegedeeld 

- De vragen en antwoorden worden gelijktijdig met de ingekomen stukken aan de 
leden van de raad toegezonden. 

- De vragensteller kan, bij mondelinge beantwoording in dezelfde raad en bij 
schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende raad, nadere inlichtingen vragen 
omtrent het gegeven antwoord (na behandeling van de op de agenda 
voorkomende onderwerpen). 

- In het presidium is afgesproken dat zolang er geen beantwoording op de 
schriftelijke vraag is ontvangen of gegeven er geen inhoudelijk discussie kan 
plaatsvinden omtrent de schriftelijke vraag. 

 
In de toelichting van het RvO is het volgende aangegeven: 
Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over 
aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. 
Het karakter van deze vragen is primair van informatieve strekking. 

In de hier aangegeven procedure wordt de vragensteller in de gelegenheid gesteld 
nadere inlichtingen over het antwoord te vragen aan degene die het antwoord heeft 
gegeven. Indien de vragensteller van mening is, dat de beantwoording van de vragen tot 
een besluit van de raad moet leiden, kan hij het recht van initiatief of het 
interpellatierecht benutten om het onderwerp of het voorstel op de agenda van de raad 
te krijgen. 
 
 


