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Amendement tijdelijke huisvesting statushouders in Koetshuis
De Raad van de Gemeente Nieuwkoop in vergadering bijeen op 21 april 2016 ter behandeling van het
raadsvoorstel 2016-045 inzake huisvesting en integratie statushouders;

constaterende:
»

»
»

»

»

dat als gevolg van de verhoogde asielstroom in Nederland ook voor de gemeente
Nieuwkoop de opgave om statushouders te huisvesten sterk is verhoogd ten opzichte
van de periode vóór 2015;
dat de verhoogde taakstelling tevens leidt tot extra druk op de sociale huurmarkt;
dat genoemde opgave én de extra druk op de sociale huurmarkt op korte termijn niet
opgevangen kunnen worden binnen de reguliere woningmarkt en het noodzakelijk is
tijdelijke huisvesting voor statushouders te realiseren;
dat het Koetshuis in de kern Nieuwkoop één van de locaties is, waarvoor het college van
burgemeester en wethouders voorstelt tijdelijke huisvesting voor statushouders te
realiseren;
dat dit voorstel heeft geleid tot veel discussie en aanhoudende zorg bij de omwonenden
van het Koetshuis;

overwegende:
»

»

dat het tijdelijk huisvesten van statushouders vraagt om een zorgvuldige afweging van
het belang verbonden aan het huisvesten van statushouders, de belangen van
woningzoekenden en de belangen van omwonenden;
dat de gemeenteraad deze belangen dient af te wegen en nu duidelijkheid dient te geven
ten aanzien van de huisvesting van statushouders in onze gemeente;

concluderende dat:
»

dat genoemde belangenafweging vraagt om een wijziging van het voorliggende
raadsvoorstel op punt 1. sub g.;

besluit:
1.
2.

3.

om besluitpunt 1. sub g. te laten vervallen
om een nieuw besluitpunt 2 toe te voegen:
Realiseren van of voorwaarden te scheppen voor additionele huisvesting in de kern
Nieuwkoop, Dorpsstraat 33 (Koetshuis), anders dan omschreven in de notitie "Onderzoek
locaties additionele huisvesting in verband met de verhoogde instroom statushouders":
het tijdelijk huisvesten van maximaal dertig personen (statushouders) gedurende maximaal
vijfjaar onder de volgende voorwaarden:
een gefaseerde huisvesting van statushouders: in 2016 maximaal vijftien personen en in
2017 maximaal vijftien personen;
het aanstellen van een huismeester met als vaste locatie het Koetshuis;
voor 1 juli 2018 te evalueren of het (verder) inzetten van het Koetshuis voor tijdelijke
huisvesting van statushouders én de inzet van de huismeester noodzakelijk blijven;
met WSN vast te leggen dat de ingang van het Koetshuis in verband met de tijdelijke
huisvesting wordt gesitueerd aan de achterzijde;
de huidige besluitpunten 2 t/m 5 te hernummeren;
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