
 
 
SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

 

 

Datum: 17 oktober 2014 

 

 

Aan de voorzitter van de raad 

 

 

Steller vragen: K.G. van Rijn, partij van de Arbeid 

 

 

Onderwerp wachttijden eenkamerwoningen en in het bijzonder voor jonge mensen die na jeugdzorg en/of 

beschermd wonen op zoek moeten naar zelfstandige woonruimte 

 

 

Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

 

1. Sinds wanneer verleent de urgentiecommissie aan alleenstaande urgent woningzoekenden een urgentie 

met een maximum aantal kamers van één?  

2. Verleent de urgentiecommissie nog urgenties aan alleenstaande urgente woningzoekenden  met een 

maximum aantal kamers van twee?   

3. Hoeveel urgentieverklaringen met indicatie eenkamerwoning zijn in de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013 

afgegeven aan urgent woningzoekenden? 

4. Hoeveel eenkamerwoningen zijn in 2010, 2011, 2012 en 2013 door Goede Stede, Ymere en de Alliantie 

Flevoland voor verhuur aangeboden? 

5. Hoeveel van de Almeerders, die in 2010, 2011, 2012 en 2013 een urgentieverklaring voor een 

eenkamerwoning, als bedoeld in vraag 1, hebben gekregen, hebben binnen drie maanden na verlening 

van de urgentie een passende betaalbare woning gevonden? 

6. Hoeveel van de Almeerders, die in 2010, 2011, 2012 en 2013 een urgentieverklaring voor een 

eenkamerwoning, als bedoeld in vraag 1, hebben gekregen, hebben binnen zes maanden na verlening 

van de urgentie een passende betaalbare woning gevonden? 

7. Hoeveel van de Almeerders, die in 2010, 2011, 2012 en 2013 een urgentieverklaring voor een 

eenkamerwoning, als bedoeld in vraag 1, hebben gekregen, hadden zes maanden na de  verlening van 

de urgentie nog geen passende betaalbare woning gevonden? 

8. Hoe groot is het aantal Almeerders die ingeschreven staan als woningzoekende en alleen  voor een 

eenkamerwoning in aanmerking komen?  

9. Hoe lang is de wachttijd op een eenkamerwoning, exclusief de studentenwoningen?  

10. Hoeveel eenkamerwoningen en hoeveel tweekamerwoningen met een prijs tot de 

kwaliteitskortingsgrens hebben de eerder genoemde woningcorporaties gezamenlijk in bezit in Almere?  

11. Deelt u de opvatting van de PvdA dat alleenstaande woningzoekenden met een laag inkomen en een 

urgentieverklaring voor een eenkamerwoning, aanspraak hebben op het vinden van een passen 

betaalbare woning en dus niet duurder is dan de kwaliteitskortingsgrens (jongeren tot 23 jaar) of de 

eerste aftoppingsgrens? 

12. Deelt u de opvatting van de PvdA dat bij een warme overdracht na Jeugdhulp ook het verzorgen van 

woonruimte hoort als de indicatie voor plaatsing in een Jeugdzorginstelling of de termijn voor een 

beschermd wonen traject afloopt? Zo ja, hoe gaat u zorgen voor voldoende aanbod van woningen? Zo 

nee, waarom niet? 

13. Deelt u de opvatting van de PvdA dat er een tekort is aan betaalbare een- en tweekamerwoningen en 

wat gaat u hier op de korte en iets minder korte termijn aan doen? 

 

 

Toelichting: 

Onlangs heeft de Partij van de Arbeid een aantal meldingen ontvangen van jonge Almeerders wier indicatie voor 



plaatsing in een jeugdzorginstelling afloopt of wier termijn voor een beschermd wonen traject binnenkort 

verstrijkt. 

Volgens de nadere regels urgentie komen deze Almeerders in aanmerking voor een urgentieverklaring. Die 

urgenties zijn geldig voor een eenkamerwoning.  Van verschillende kanten krijgt de PvdA-fractie signalen dat er 

vervolgens niet voldoende eenkamerwoningen beschikbaar komen voor verhuur. Bij gebreke van een 

voorziening als een corporatiehotel dreigen deze Almeerders verstoken te blijven van de voor hen noodzakelijke 

woonruimte.  

  

Dit heeft tot gevolg dat deze jonge kwetsbare mensen dakloos dreigen te raken, terwijl deze groep dat niet kan 

hebben. De door de Jeugdhulp bereikte resultaten dreigen dan verloren te gaan. Het ontbreken van huisvesting 

doet zo de vaak jarenlange inspanningen te niet. De PvdA vindt dat zonde van de jarenlange investeringen en wil 

daarom van het college weten wat de omvang van het probleem is en welke actie het college voornemens is te 

ondernemen voor deze jonge kwetsbare mensen. 

 

Overigens is dit een deel probleem waar jongeren tegenaanlopen op het moment dat de jeugdzorg stopt, zie 

artikel in Trouw d.d. 17 oktober 2014, bijgaand de link naar dat artikel. 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4656/Jeugdzorg/article/detail/3770548/2014/10/17/Jongvolwassene-in-het-diepe-

gegooid-als-jeugdzorg-wegvalt.dhtml 

 

 

Ondertekening en naam, 

 

 

 

 

K.G. van Rijn, Partij van de Arbeid 

 

 

 


