
Rotterdam, 26 oktober 2021. 21bb012788

Onderwerp:
Beantwoording van de schriftelijke vragen van het raadslid P.J.H.D. Verkoelen (50Plus)
met als onderwerp 'Het Integratiebeleid van onze nieuwe wethouder'.

Portefeuillehouder: V.P.G. Karremans

Aan de Gemeenteraad.

Op 14 september jl. stelde P.J.H.D. Verkoelen (50Plus) ons schriftelijke vragen over
'Het Integratiebeleid van onze nieuwe wethouder'. 21 bb011472

Inleidend wordt gesteld:
"Bij de introductie van de wethouder werd mij als vertegenwoordiger van 50PLUS
Rotterdam helaas het woord ontnomen toen de heer Karremans die toen nog
kandidaat wethouder was zelf een tipje van de sluier oplichtte van zijn inzet als
wethouder. De heer Karremans gaf drie politieke kernzaken aan waar hij als wethouder
op wilde inzetten. Letterlijk zei de wethouder over een van de kernzaken statushouders
het volgende: 'Integratie van statushouders loopt lang niet altijd even soepel'. En de
wethouder zag het als zijn taak om dat van zijn voorganger Bert Wijbenga over te
nemen en mee door te gaan. Helaas kreeg ik niet tijdens het introductiegesprek alsook
bij de installatie niet de gelegenheid om daar dieper op in te gaan.

Nu heeft de wethouder in een interview in Dagblad 010 zijn standpunt met betrekking
tot statushouders en vluchtelingen uit Afghanistan heel duidelijk laten optekenen1. En
dit wordt gestaafd door de collegebrief 'Collegereactie op de noodoproep voor extra
opvang asielzoekers en huisvesting statushouders' van 14 september 2021. Verder
heeft de PvdA op 25 augustus jl en aantal schriftelijke vragen gesteld met betrekking
tot de vluchtelingen uit Afghanistan 'Rotterdam geef het goede voorbeeld!'. Dit brengt
50PLUS Rotterdam wederom tot een aantal aanvullende vragen waar de wethouder nu
hopelijk wel op in zal gaan.

Bij het overnemen van het stokje van voormalig wethouder Wijbenga heeft wethouder
Karremans aangegeven het op dezelfde wijze van de heer Wijbenga over te nemen.
Nu heeft de heer Wijbenga op 12 januari 2020 in het NRC2 het volgende laten
optekenen: 'Maximaal 640 vluchtelingen per jaar ofwel één op de duizend inwoners.
Zoveel vluchtelingen kan Rotterdam ,,verantwoord" opnemen'. 'Onbegrensde
immigratie brengt ~risico's" voor gemeenten en vluchtelingen met zich mee' stelt
Wijbenga in een opinieartikel op de site van de WO in Rotterdam. 'Het legt druk op
sociale woningen, onderwijs en de zorg, vindt hij. De mate van integratie is afhankelijk
van de werkgelegenheid en de ontvankelijkheid van Nederlanders."

Vraag 1:
Onderschrijft de wethouder wat zijn voorganger de heer Wijbenga in de NRC en
op de eigen website van de VVD Rotterdam heeft laten optekenen?
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Vraag 2:
Is de huidige wethouder Integratie ook voor een concreet quotum voor het aantal
op te nemen vluchtelingen per jaar?

Vraag 3:
Zo ja, welk aantal vluchtelingen wil de wethouder opnemen in Rotterdam?

Vraag 4:
Zo nee, hoe moet 50PLUS Rotterdam de uitspraken van wethouder Wijbenga in
relatie zien tot de uitspraak van de wethouder bij zijn introductiegesprek waar de
wethouder aangaf het in de voetsporen van de heer Wijbenga over te nemen?

Antwoord op de vragen 1 tot en met 4:
Het college is niet van mening dat er een quotum op het aantal op te nemen
vluchtelingen per jaar gezet moet worden. Dit is in de actualiteitenraad van 16 januari
2020 toegelicht door de toenmalige wethouder integratie. De wethouder Integratie geeft
uitvoering aan het beleid zoals uw raad dat heeft vastgesteld.

Voorts wordt gesteld:
"De wethouder gaat versneld woonruimte creëren voor statushouders in Rotterdam. Het
betreft statushouders die nu nog in asielzoekerscentra (AZC's) verblijven."

Vraag 5:
Hoe denkt de wethouder daar invulling aan te gaan geven?

Antwoord:
Zie de raadsbrief 21 bb011812 en aanvullende wethoudersbrief 21 bb112902 waarin is
aangegeven welke oplossingen er (in voorbereiding) zijn om te voldoen aan het verzoek
om de taakstelling voor het huisvesten van statushouders te versnellen.

Vraag 6:
Om hoeveel statushouders gaat het?

Antwoord:
Rotterdam heeft in 2021 de taakstelling voor het huisvesten van 959 statushouders.

Vraag 7:
Waar in Rotterdam denkt de wethouder de woonruimte te gaan vinden?

Vraag 8:
Betreft het om nieuwe woonruimte of gaat het hier om reeds bestaande
woonruimte?

Antwoord op de vragen 7 en 8:
Zie het antwoord op vraag 5. Aanvullend: het college wil bijdragen aan de huisvesting
van statushouders, op zo'n manier dat de oplossing bijdraagt aan een snelle start van
hun integratie. Het college bekijkt daarom door de hele stad wat de mogelijkheden zijn in
het versnellen van de huisvesting van statushouders.
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Voorts wordt gesteld:
"Verder zegt de wethouder het volgende: 'De situatie in Afghanistan is onveilig en
beangstigend. Mensen moeten hals over kop hun thuis achter zich laten. Als gemeente
voelen wij mee met hen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid door met vereende
krachten voor statushouders die nu in AZC's wachten op woonruimte, versneld
woonruimte te creëren. Daarmee zorgen we dat er capaciteit vrijkomt in de AZC's waar
de vluchtelingen het beste opgevangen kunnen worden. Wij willen er alles aan doen om
te voorkomen dat de mensen die hebben moeten vluchten in de (nood)crisisopvang
komen."

Vraag 9:
Hoeveel mensen uit Afghanistan wil de wethouder in Rotterdam opvangen?

Vraag 10:
Gezien de woorden van de wethouder wil het college de Afghaanse vluchtelingen
op gaan vangen in de AZC's?

Antwoord op de vragen 9 en 10:
De wijze waarop vluchtelingen opgevangen worden in Nederland is niet aan het college
van Rotterdam. Voor die opgave staat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).
Ook gaat het college niet over de verdeling van uitstroom uit AZC's richting gemeentes.
Het college is bereid om versneld statushouders te huisvesten (dat wil zeggen, mensen
die al in een azc verblijven, een verblijfsvergunning toegekend hebben gekregen,
gekoppeld zijn aan Rotterdam en klaar zijn om door te stromen naar gemeenten) en
heeft daartoe concrete maatregelen genomen. Zo leveren wij een bijdrage aan het
voorkomen van het openen van noodopvanglocaties door het COA. Dit kunnen
Afghaanse statushouders, maar ook statushouders afkomstig uit andere landen zijn.

Voorts wordt gesteld:
"Volgends Dagblad 010 heeft Rotterdam voor 2021 een wettelijke taakstelling om 959
statushouders te huisvesten. Dat betreft een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.
Op dit moment is 58% van deze nieuwe Rotterdammers al gehuisvest."

Vraag 11:
Gaat de wethouder de overgebleven 403 statushouders versneld huisvesten?

Antwoord:
Per 1 september 2021 zijn 559 statushouders gehuisvest. Het college is op dit moment
aan de slag om een versnelling in de huisvesting te realiseren.

Voorts wordt gesteld:
"Zie raadsbrief 21 bb0 11812 en aanvullende wethoudersbrief 21 bb 112902 waarin de
gemeente aangeeft op welke wijze en op welke plekken in de stad woonruimte
gecreëerd kan worden."

Vraag 12:
Kan de wethouder nu al aangeven om welke plekken het gaat?
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Vraag 13:
Gaat de wethouder het voorstel op welke wijze en op welke plekken in de stad
woonruimte gecreëerd kan worden ook voorleggen aan de raad ter advisering
en/of vaststelling?

Antwoord op de ragen 12 en 13:
Zie het antwoord op de vragen 5, 7 en 9. Aanvullend: het college is altijd bereid om dit
verder met u te bespreken in de commissievergadering. Wanneer een besluit de
bevoegdheden van het college overstijgt, zal een besluit worden voorgelegd aan de
raad.

Vraag 14:
Komt de wethouder ook met een voorstel naar de raad over hoeveel Afghaanse
vluchtelingen, hoe, waar en wanneer Rotterdam deze Afghaanse vluchtelingen
gaat opnemen in de stad?

Antwoord:
Nee. Zie het antwoord op de vragen 9 en 10.

Tenslotte wordt gesteld:
'Tenslotte heeft 50PLUS Rotterdam nog een aantal vragen aan het college naar
aanleiding van het voorstel van het college om versneld woonruimte te creëren voor
statushouders in Rotterdam."

Vraag 15:
Wat betekent het voor woningzoekende Rotterdammers als er versneld
woonruimte gecreëerd wordt voor statushouders?

Vraag 16:
Hoe lang is op dit moment de gemiddelde wachttijd voor een Rotterdammer voor
een huurwoning?

Vraag 17:
Wordt de wachttijd voor Rotterdammers langer als er meer statushouders worden
opgevangen?

Vraag 18:
Zo ja, hoeveel langer wordt die wachttijd dan?

Antwoord op de vragen 15 tot en met 18:
De gemeenteraad heeft ijkpunten vastgesteld voor de beschikbaarheid en verdeling van
de beschikbare woningen voor urgenten, kwetsbare Rotterdammers en regulier
woningzoekenden. Minimaal 45% van de betaalbare sociale huurwoningen moet worden
toegewezen aan regulier woningzoekenden, maximaal 25% aan kwetsbare
Rotterdammers en maximaal 30% aan overig urgenten. Onder die laatste categorie
vallen ook statushouders.
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Als de woningcorporaties meer statushouders gaan huisvesten, blijft het uitgangspunt
dat minimaal 45% naar regulier woningzoekenden gaat.

De gemiddelde wachttijd voor een Rotterdammer voor een huurwoning van een
woningcorporatie was in 2020 36 maanden. De ontwikkeling van wachttijden is niet op
voorhand te voorspellen.

Vraag 19:
De wethouder wil voorkomen dat statushouders in de crisis noodopvang
terechtkomen. Kan het college aangeven hoeveel Rotterdammers er nu in de
noodopvang zitten?

Antwoord:
Er zitten geen Rotterdamse statushouders in de crisis noodopvang.

Vraag 20:
Kan het college aangeven hoeveel Rotterdammers dakloos zijn zonder opvang?

Antwoord:
In Rotterdam hoeft niemand op straat te slapen. Via het plan van aanpak kwetsbare
Rotterdammers wordt ingezet op de aanpak van dakloosheid. Specifiek voor de
zorgwekkende buitenslapers zetten we in op Housing First. Voor de doelgroep niet
rechthebbende EU-migranten wordt ingezet op terugkeer naar werk en/of land van
herkomst.

Vraag 21:
Wanneer biedt het college aan deze daklozen en hen die in de noodopvang
verblijven een perspectief op huisvesting?

Antwoord:
In de daklozenopvang wordt gewerkt aan de randvoorwaarden die nodig zijn om zo snel
mogelijk weer uit te kunnen uitstromen richting (zelfstandig) wonen. Het gaat hierbij om
zowel praktische zaken (denk aan het aanvragen van een woonpas), als om begeleiding
op het gebied van woonvaardigheden.

Vraag 22:
Wanneer verwacht het college dat de wachttijd voor woningzoekende
Rotterdammers korter wordt?
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Antwoord:
Het college stuurt niet op de wachttijd voor woningzoekenden in Rotterdam.
In verhouding met de regio en andere G4-gemeenten is deze laag. Wel is de wachttijd
een van de indicatoren qua beschikbaarheid van betaalbare sociale huurwoningen in
Ro

Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,
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