
 
 
Aan  : College van B&W te Hengelo 
Per e-mail : raadsgriffie@hengelo.nl 
Datum  : 24-10-2018 
Betreft  : huisvesten vergunninghouders 
 
Geacht college, 
  
Vanaf januari 2015 zit er een stijgende lijn in het aantal te vestigen vergunninghouders per 
gemeente. Dit is inzichtelijk via de site van de Rijksoverheid. 
 
Met de ‘Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders’ kunnen verhuurders subsidie 
aanvragen voor de realisatie van woonvoorzieningen voor asielzoekers met een verblijfsvergunning -
zogenaamde vergunninghouders. Denk hierbij aan woningcorporaties, gemeenten en andere 
verhuurders. Bij de Rijksoverheid kan een vergoeding van €6.250,- per vergunninghouder 
aangevraagd worden 
 

1. Om bij burgers de schijn te voorkomen dat de regeling een vrijbriefje is om 
vergunninghouders voorrang te geven op een sociale huurwoning, omdat vanuit de 
Rijksoverheid een vergoeding van €6.250,- per vergunninghouder aangevraagd kan worden, 
heeft de PVV de volgende vragen met betrekking tot huisvesting vergunninghouders: 

 

1a. Bent u het met de PVV eens dat het voor een gemeente wel heel aantrekkelijk is om asielzoekers 
met een verblijfsvergunning te huisvesten in plaats van toewijzing aan bewoners die in Hengelo 
ingeschreven staan voor een woning? 

1b. Krijgen vergunninghouders binnen de gemeente Hengelo nog steeds voorrang op sociale 
huurwoningen? 

1c. Hoeveel vergunninghouders zijn er sinds januari 2015 definitief geplaatst in Hengelo? 

1d. Ontvangt de gemeente de vergoeding per vergunninghouder of bijvoorbeeld woning corporatie 
Welbions als deze vergunninghouders huisvest? 

1e. Als 2 volwassen met 2 kinderen 1 gezin/huishouden vormen, ontvangt men dan 2x deze 
vergoeding? (2 vergunninghouders € 12.500,-) 

1f.. Hoeveel sociale huurwoningen zijn er in Hengelo sinds 01 januari 2015 tot 01 oktober 2018 aan 
vergunninghouders toegekend? 

1g. Wordt de invulling van de verstrekte vergoeding op enig manier verantwoord c.q. gecontroleerd? 

1h. Hoeveel van deze vergunninghouders, geplaatst vanaf 2015 tot 01 oktober 2018, ontvangen 
momenteel een bijstandsuitkering? 

1i. Wat zijn de totale onderhoudskosten geweest (uitkeringen, toeslagen, ziektekosten) voor de 
gemeente om vergunninghouders in Hengelo te vestigen in 2015, 2016, 2017? 

1j. Worden deze kosten bij punt 1i. volledig gedekt via de Rijksoverheid?  

1k. Waar zijn de totale uitgaven voor de gemeente, inclusief tegemoetkomingen via het rijk, met 
betrekking tot vergunninghouders terug te vinden in de jaarrekeningen van 2015 t/m 2017? 



 
 

 
Bronweergave: 
 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2017/10/06/taakstelling-huisvesting-
vergunninghouders-eerste-helft-2018  
 
https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/tijdelijke-regeling-stimulering-huisvesting-
vergunninghouders  
 

In afwachting op de antwoorden van deze vragen, 

met vriendelijke groet, 

Mireille Verheul 
Fractievertegenwoordiger PVV Hengelo 
 
Jeanet Nijhof 
Fractievoorzitter PVV Hengelo 
 
 
 

  

  


