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Stand van zaken Project Huisvesting Statushouders I

heer/mevrouw

Op 15 mei 2017 heeft de gemeenteraad besloten om € 748 000,- beschikbaarte stelen

v

_ ten behoeve van aanvullende maatregelen voor het huisvesten van statushouders. In
deze brief wi k u iformeren over de stand van zaken.

Taaksteling huisvesting

‚Op 1 januari 2017 moesten, vanwege een achterstand n de taaksteling uit 2016, nog 77
personen worden gehuisvest. De laaksteling over de tweede heft van 2017 bedroeg 15
statushouders. Dit betekent datin 2017 n totaal 92 statushouders gehuisvest dienen te
worden. Op 31 december 2017 zjn n totaal 66 personen gehuisvest. Voor 26 personen
dient huisvesting te worden gezocht
Daarenboven

heefthet Ministerie van Binnenandse Zaken en Koninkrijsreiaties de

nieuwe taaksteling voor de eerste helft van 2018 bekend gemaakt.

In deze periode

dienen 19 personen te worden gehuisvest. Dit s hetzelfde aantal as in de eerste helft
van 2017.

Verbouwing maatschappelik vastgoed

Het college heeft ervoor gekozen om het voormalige Groene Kruisgebouw in e zetten
voor de huisvesting van statushouders. Dit gebeurt door n dit pand twee tjdelke
woningen te realiseren middels een regulere verbouwing. De verbouwing s reeds begin
november opgeleverd. Na een defniief akkoord door Maasvaliei, wordt over gegaan !ot
verhuur.

Dit gebeurt mediojanuar

Woonsnis

‘
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Eris gekozen om twee type unds aan te schatfen, e weten 3 keinere unts voor

alleenstaanden of koppels en 3 unis voor gezinnen,

waaronder 1 unit voor een groter

gezin. Voor de eerste categorie units zjn kant-en-klare concepten beschikbaar. Hiervoor

e

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

is een aanbestedingsprocedure afgerond.
2018 worden geplaatst

N

r verwachting kunnen deze unts i februari

Ten aanzien van de units voor gezinnen ontwerpt het achitectenbureau Maurer United

Architecten een programma van eisen waarbij aandacht wordt besteed aan
duurzaamheid. Voor deze doelgroep is gekozen voor moduiaire bouw waarbij één woning

geschikt dientte zjn voor een groter gezin.

Naar verwachting kunnen deze units in het

eorste kwartaal van 2018 in gebruik worden genomen.

Momenteel wordt onderzocht

welke locaties geschiktzijn voor het plaatsen van voornoemde units.
Maatschappelke begeleiding
De maatschappelijk begeleiding statushouders wordt t eerste half jaar uigevoerd door

Vuchtelingenwerk.

Inden daara verdere begeleiding nodig s vindt er een warme

overdracht plaats naar maatschappelij werk Trajekt
De laal- & ontmoelingeafés in Eisden en Noorbeek vinden tweewekelijks plaats op

zaterdagmiddag. Vrijwiligers in Sint Geertuid zjn bezig met de opstart van een taal café
n Sint Geertuid. Deze taal- & ontmoetingscafés worden momenteel ondergebracht
onder de Stichting Vrijwilige Hulpdienst.
Ik vertrouw erop u in voldoende mate te hebben geïnformeerd.

Afgesproken is dat de

gemeenteraad om de zes weken wordt geïnformeerd over de stand van zaken
betreffende dt project

Met viendelke groet

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,
Namens dezen,
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