Woningcorporaties hebben cruciale rol bij huisvesten van vluchtelingen
Iedere gemeente huisvest vluchtelingen met status
Als gemeente hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te
leveren van het oplossen van het urgente huisvestingsprobleem van vluchtelingen. Het
gaat om mensen die hun eigen land hebben moeten verlaten, omdat ze daar niet veilig
zijn en die met succes asiel hebben aangevraagd in Nederland. Dit zijn zogeheten
asielhouders. In dit artikel leggen we uit hoe een en ander werkt.
Mensen die asiel aanvragen komen eerst in een opvangcentrum terecht. Als blijkt dat zij
terecht gevlucht zijn, is het de bedoeling dat zij zo snel mogelijk doorstromen naar een
reguliere woning. Het Rijk vraagt iedere gemeente een bepaald aantal vluchtelingen te
huisvesten.
Woningcorporaties bieden woningen aan
De gemeente heeft geen woningen. De woningcorporaties helpen daarom de gemeente
bij het huisvesten van deze vluchtelingen. In Stichtse Vecht zijn dat Portaal,
Woningstichting Kockengen, Woningstichting WUTA en Woningbouwvereniging Vecht en
Omstreken. De vluchtelingen worden over de corporaties verdeeld naar rato van het
aantal woningen dat zij in de gemeente bezitten. Het blijkt voor de corporaties een
uitdaging om de geschikte woningen te vinden, omdat er nog steeds schaarste is op de
woningmarkt en omdat de woningen die beschikbaar komen vaak niet passend zijn voor
het huishouden van de statushouders (alleenstaanden of gezinnen). Het toewijzen van
woningen aan vluchtelingen zorgt uiteraard voor een langere wachttijd voor reguliere
woningzoekenden.
Wethouder Sociale Zaken, Vital van der Horst: “Het is natuurlijk verschrikkelijk als je
je land moet verlaten, omdat het daar oorlog is en je je leven niet zeker bent. Het is
onze democratische plicht en maatschappelijk verantwoordelijkheid om deze mensen
naar vermogen te helpen. Ik ben blij dat Portaal, Woningstichting Kockengen,
Woningstichting WUTA en Woningbouwvereniging Vecht en Omstreken hun uiterste
best doen om de geschikte woonruimte te zoeken voor de vluchtelingen die ons
toegewezen zijn.”
U kunt ook helpen
Op het moment dat vluchtelingen in Stichtse Vecht een woning krijgen toegewezen
weten zij nog niets van ons land en kunnen zij wel wat hulp en begeleiding gebruiken.
Bijvoorbeeld bij het vinden van een school voor hun kinderen of een cursus Nederlands,
bij het zoeken naar werk, of bij het gebruik van het openbaar vervoer. Wilt u als
vrijwilliger iets doen voor deze mensen? Meld u dan aan bij www.vluchtelingenwerk.nl

