Friesch Dagblad, 13 augustus 2015, pagina 22.

Huisvesting van
vluchtelingen in
het gedrang
:

Elf Friese gemeenten lopen
achter met woonruimte voor
asielzoekers met vergunning

Leeuwarden | Friese gemeenten lukt
het steeds minder om mensen te
huisvesten die met een verblijfsvergunning op zak uit een azc komen.
Het laatste maandoverzicht van het
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) laat zien dat de Friese gemeenten in een paar maanden tijd
hun voorsprong hebben omgezet in
een achterstand. Per 1 juli van dit jaar
hadden 71 mensen méér onderdak
moeten krijgen dan is gebeurd. En
het gaat niet om een tijdelijk probleem: de instroom van asielzoekers
blijft toenemen en dus zullen de gemeenten ook de komende maanden
en jaren meer nieuwe inwoners moeten herbergen dan ze tot dusver gewend zijn.
De Friese cijfers bieden op gemeentelijk niveau een sterk wisselend beeld. Elf gemeenten lopen achter met hun taakstelling vanuit Den
Haag, negen gemeenten zijn wel bij
of doen meer dan gevraagd. De Waddeneilanden zijn vrijgesteld.
Een gemeente die er in negatieve
zin uit lijkt te springen, is Franekeradeel. Per 1 januari had die gemeente
zes mensen meer onderdak moeten
verschaffen dan is gebeurd. Daar
kwamen toen voor de eerste helft van
het jaar nog eens zeventien bij. Per 1
juli had de gemeente maar voor acht
mensen woonruimte gevonden. De
achterstand loopt dus behoorlijk op.
Beleidsmedewerker Martinus Visser stelt dat ,,de wisselwerking tussen
de beschikbaarheid van woningen en
de instroom van nieuwe mensen de
afgelopen maanden even ongunstig
was. Maar ik heb alle vertrouwen dat
we dat oplossen. We moeten wel bij
de pinken blijven, want tot voor kort
hadden we het over drie tot vijf personen per halfjaar en dat worden er zo
langzamerhand dertig tot veertig.”
Hij wijst erop dat zijn gemeente met

Harlingen, Leeuwarderadeel en Menameradiel samenwerkt op dit punt.
De vier gemeenten samen hebben
per saldo maar drie personen te weinig geplaatst per 1 juli. ,,Door op wat
grotere schaal te zoeken, hebben we
meer mogelijkheden.”
Ook De Fryske Marren worstelt
met de opgave die Den Haag stelt. Op
1 januari hadden 43 mensen meer geplaatst moeten zijn, en daar kwamen
voor het eerste halfjaar 42 bij. De gemeente heeft in de tussentijd 39 mensen van huisvesting voorzien, maar
daarmee is de achterstand per saldo

Tot voor kort waren
het drie tot vijf
personen per half
jaar, dat worden er
dertig tot veertig
alleen maar groter geworden. ,,We
werken er hard aan. Een kwart van alle vrijkomende huurwoningen is
voor deze groep bestemd. Maar het is
een markt die niet echt in beweging
is”, legt voorlichter Yde Wierda uit.
,,Wat bij ons ook meespeelt is dat we
geen stedelijke kernen hebben, maar
wel veel inwoners. De kleinere dorpen voldoen echter niet aan de voorwaarden voor huisvesting, zoals de
aanwezigheid van openbaar vervoer.”
Politiek
De Statenfractie van de ChristenUnie
maakt zich zorgen over de situatie.
Gedeputeerde Staten moeten zich tot
het uiterste inspannen om te voorkomen dat de doorstroming stokt en
azc’s geen nieuwe asielzoekers meer
kunnen opnemen. ‘Wij zullen het
college er bij elke gelegenheid op blijven bevragen’, aldus de fractie. Ook
het CDA vraagt GS om duidelijkheid.

