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Geachte leden van de Raad, 
 
 
De provincie heeft in een brief van 10 september jl aan ons college de vraag gesteld om de 
huisvestiging van statushouders te bespoedigen om zo op landelijk niveau ruimte te maken voor 
asielzoekers in de asielzoekerscentra (AZC’s). Ook vroeg de provincie onze aandacht en actie om de 
opvangmogelijkheden voor vluchtelingen in onze provincie uit te breiden. De brief van de provincie 
vindt u in de bijlage. In dit raadsinformatiebulletin informeren wij u over onze reactie aan de 
provincie.  
 
Woningnood door watersnoodramp 
Wij begrijpen de vraag van de provincie voor extra opvang en huisvesting. Wij zijn ons bewust van 
het tekort aan opvangplekken in de AZC’s en het tekort aan beschikbare woningen voor 
statushouders. Onze gemeente heeft zoals bekend onlangs te maken gehad met een 
watersnoodramp, waarbij we samen met de woningcorporaties vervangende woonruimte hebben 
moeten zoeken voor onze eigen ontheemde inwoners. Dit heeft een extra beslag gelegd op de 
beschikbaarheid van woningen in onze gemeente. Deze periode van woningnood is helaas nog niet 
voorbij. 
 
Geen extra mogelijkheden 
Dit hebben we de provincie laten weten.  Uiteraard zijn we bereid om in gesprek te gaan met het 
Rijk en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) als zij tot de conclusie komen dat er 
locaties, accommodaties, kavels of ander vastgoed (particulier eigendom) in onze gemeente 
geschikt zou zijn voor huisvesting van statushouders.  
Het vastgoed dat wij in eigen bezit hebben is ingevuld met maatschappelijke functies, (tijdelijk) 
verhuurd, in ontwikkeling voor andere bestemming of niet geschikt voor bewoning. Wij zien dus nu 
in onze gemeente helaas geen mogelijkheden voor de gevraagde extra opvang. 
 
We hebben elk jaar voldaan aan de opgelegde wettelijke taakstelling voor huisvesting van 
vergunninghouders. We zullen, ondanks de huisvestingsproblemen rondom de watersnood, alles op 
alles zetten om te kunnen blijven voldoen aan onze taakstelling, al dan niet op termijn. Wij gaan er 
vanuit dat de provincie, die  toezichthouder is voor deze taak, begrip heeft voor deze uitzonderlijke 
situatie in onze gemeente. 
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
namens het college van burgemeester en wethouders 
van Valkenburg aan de Geul, 
 
 
 
 
 
 
drs. C.P.J.L. Vankan 
wethouder Fysiek Domein 


