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Geachte mevrouw Palm, 

 

Hierbij ontvangt u op grond van artikel 33 van het Reglement van Orde de beantwoording op uw 

schriftelijke vragen gesteld in uw brief van 2 september 2021.  

 

1. Net als alle andere gemeenten heeft Nijkerk de oproep ontvangen om (tijdelijke)opvangplekken te 

realiseren voor de extra stroom aan asielzoekers en de doorstroom van vergunninghouders. Op 

welke manier heeft deze brief van de overheid de aandacht van ons college? 

 

De beelden en verhalen van Afghanen die hun land willen ontvluchten hebben ook bij het college 

diepe indruk gemaakt. De oproep van het Rijk voor extra opvang en huisvesting van statushouders 

wordt dan ook door ons herkend. Deze brief is in de afgelopen weken meermalen door het college 

besproken en ook in diverse bestuurlijke overleggen in de regio Foodvalley en de regio Amersfoort 

onderwerp van gesprek geweest. In meerdere gevallen is daarbij ook het Centraal Orgaan opvang 

Asielzoekers (COA) aangeschoven. 

 

2. Ziet het college kans om kleinere centra aan te wijzen als tijdelijke opvangplekken? Zijn er al 

gesprekken gestart over leegstaande kantoorpanden of andere locaties die kunnen dienen als 

tijdelijke opvangplekken? 

Het belangrijkste instrument dat kan worden ingezet om de huidige vraag het hoofd te bieden is het 

bevorderen van de doorstroming uit de huidige azielzoekercentra (AZC’s). Dit kan door te voldoen aan 
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de wettelijke taakstelling voor huisvesting van statushouders die elke gemeente jaarlijks krijgt. Het 

merendeel van de Nederlandse gemeenten heeft op dit moment een (aanzienlijke) achterstand bij het 

realiseren van deze taakstelling.  

De gemeente werkt al sinds de vorige vluchtelingencrisis in 2017 nauw samen met de 

woningcorporaties voor de huisvesting van statushouders. Tot op heden is het, dankzij de enorme 

inspanning van de woningcorporaties en interne inzet, elk jaar gelukt om de taakstelling te halen. 

Daarbij zien we wel dat ook op het terrein van inburgering veel van onze lokale organisaties en 

samenleving wordt gevraagd. De taakstelling voor 2021 is 60. Er zijn dit jaar 56 statushouders 

voorzien van huisvesting en het is de verwachting dat we de laatste vier statushouders voor het einde 

van het jaar huisvesting kunnen toewijzen. Daarmee is Nijkerk één van de gemeenten in de provincie 

Gelderland die voorop loopt als het gaat om het behalen van de taakstelling.  

 

De Commissaris van de Koning heeft in zijn rol als Rijksheer een coördinerende rol bij de opvang van 

asielzoekers en de huisvesting en inburgering van statushouders. Op provinciaal niveau is in 

september een uitvraag gedaan aan alle gemeenten of zij aan de realisatie van de lopende 

taakstelling kunnen voldoen en of het tempo daarbij opgevoerd kan worden. Omdat de gemeente 

Nijkerk al bijna voldoet aan haar taakstelling is een inhaalslag voor de gemeente niet nodig. Een 

inventarisatie van locaties voor noodopvang (het gaat om locaties die minimaal een jaar beschikbaar 

zijn) wordt ook op provinciaal niveau uitgevoerd. Wij leveren hiervoor natuurlijk onze input.  

 

Verder heeft het college zo’n 2 jaar geleden, vanuit de ambitie om een tweede Tiny House project te 

realiseren, een quick scan uitgevoerd naar mogelijke locaties voor tijdelijke huisvesting voor 

verschillende doelgroepen. Daarbij is ook de mogelijkheid van het gebruik van kantoorpanden 

meegenomen. Uit deze quick scan bleek dat het aantal locaties voor dergelijke huisvesting beperkt is. 

Dit heeft mede te maken met de eisen die worden gesteld aan snelle beschikbaarheid, ontsluiting en 

leefbaarheid. De beelden die uit die quick scan zijn ontstaan worden meegenomen in de diverse 

gesprekken die het college momenteel voert. 

 

3. Welke mogelijkheden ziet het college om ook de samenleving in te schakelen door bijvoorbeeld 
eigenaren van panden en vrijwilligers en kerken te betrekken bij de opvang van vluchtelingen? 

 

De gemeente Nijkerk is een inclusieve gemeente waarbij er ook vanuit de samenleving veel aandacht 

is voor mensen met een hulpvraag. In de hierboven beschreven aanpak is regelmatig contact met 

eigenaren van panden, diverse vrijwilligers en kerken. Indien uit de gesprekken met het COA blijkt dat 

er vanuit de huidige vraag van het Rijk en de mogelijkheden die de gemeente Nijkerk heeft 

aanvullende acties nodig zijn, dan zullen die contacten zeker worden benut.    
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4. Erkent het college het belang van een goede communicatie met de samenleving over deze 

kwestie en hoe denkt ze hieraan invulling te gevende komende tijd? 

 

De druk op de woningmarkt is momenteel enorm hoog. Voor veel doelgroepen is het lastig om een 

passende huisvesting te vinden. Als uitwerking van de Woonvisie 2020+ heeft het college een breed 

aantal acties uitgezet waarover regelmatig wordt gecommuniceerd. Het betreft onder andere de 

realisatie van woningprojecten in de verschillende kernen (inclusief het tweede Tiny House project), 

de Doelgroepenverordening en de verordening Differentiatie Woningbouw en het beleid voor 

huisvesting van arbeidsmigranten. Mochten er voor het huisvesten van statushouders en 

vluchtelingen aanvullende acties nodig zijn dan wordt daar te zijner tijd op een passende manier over 

gecommuniceerd.  

 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en wethouders van Nijkerk, 

de secretaris,         de burgemeester, 

 

 

 

de heer D.J. van Huizen   de heer mr. drs. G.D. Renkema 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


