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Fractie Clercx 

Postbus 9 

4715 ZG RUCPHEN 

Rucphen, 2 3 APR. 2021 
Onderwerp: Beantwoording (art. 42 RvO) Fractie 

Clercx inzake Huisvesting 
statushouders 

Beste mevrouw Clercx, 

U stelde vragen op grond van artikel 42 van het Reglement van Orde van de gemeenteraad inzake 
de huisvesting van statushouders. Deze vragen stuurde u naar aanleiding van een artikel in BN de 
Stem waarin wethouder de Bruijn heeft gereageerd op de taakstelling huisvesting 
vergunninghouders. Onderstaand treft u onze reactie aan op de door u gestelde vragen. 

1. Hoeveel woningen zijn vanaf 2014 t/m maart 2021 beschikbaar gesteld aan statushouders in 
onze gemeente? 

2. Hoe is de verdeling tot nu toe geweest in Rucphen? Hoeveel huizen en in welk dorp? 
3. Hoeveel betreft het alleenstaanden en hoeveel gezinnen? 

Antwoord: 

2014: 
Aantal woningen beschikbaar gesteld: 6 
Verdeling: St. Willebrord 5 - Sprundel 1 
3 alleenstaanden, 3 gezinnen 

2015: 
Aantal woningen beschikbaar gesteld: 9 
Verdeling: St. Willebrord 6 - Schijf 1 - Zegge 1 - Rucphen 1 
9 gezinnen 

2016: 
Aantal woningen beschikbaar gesteld: 21 
Verdeling: St. Willebrord 14 - Sprundel 3 - Rucphen 3 - Zegge 1 
13 gezinnen, 8 alleenstaanden 

2017: 
Aantal woningen beschikbaar gesteld: 13 
Verdeling: St. Willebrord 6 - Sprundel 1 - Rucphen 3 - Zegge 2 - Schijf 1 
7 gezinnen, 6 alleenstaanden Binnentuin 1 
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2018: 
Aantal woningen beschikbaar gesteld: 4 
Verdeling: St. Willebrord 4 
2 gezinnen, 2 alleenstaanden 

2019: 
Aantal woningen beschikbaar gesteld: 4 
Verdeling: St. Willebrord 1 - Rucphen 1 - Sprundel 2 
2 gezinnen, 2 alleenstaanden 

2020 
Aantal woningen beschikbaar gesteld: 6 
Verdeling: St. Willebrord 2 - Rucphen 2 - Zegge 1 - Sprundel 1 
5 gezinnen, 1 alleenstaande 

2021 
2 woningen beschikbaar gesteld. 
Deze woningen zijn nog niet aanvaard, i.v.m. corona-beperkingen is dit nog niet mogelijk 
geweest. Beide beschikbare woningen bevinden zich in St. Willebrord. De woningen zijn 
aangeboden aan gezinnen. 

4. Zijn eigen inwoners de dupe geworden van de voorrang op sociale huurwoningen aan 
statushouders? Zo ja, hoeveel? Zo nee, waar zijn eigen inwoners gehuisvest, in onze gemeente 
of elders? 

Antwoord: 
De woningen die toegekend worden aan statushouders worden niet geadverteerd maar 
rechtstreeks bemiddeld. Dit is echter enkel het geval indien een statushouder aan de gemeente 
Rucphen gekoppeld is. Indien een statushouder gekoppeld is aan de gemeente Rucphen wordt 
hij/zij uitgenodigd voor een bezichtiging en ondertekening van het huurcontract. Deze woning is 
dus nog niet aangeboden aan reguliere woningzoekenden. 

5. Wat is momenteel de wachttijd voor een sociale huurwoning voor onze eigen inwoners? 

Antwoord: 
De gemiddelde zoektijd, dit is de tijd gemeten vanaf het eerste moment dat een woningzoekende 
reageert op een woning tot het moment dat diegene een woning gevonden heeft, ligt rond de twee 
jaar. Dit is vergelijkbaar met het gemiddelde voor het hele werkgebied van Klik voor Wonen. 

6. Hoe lang is momenteel de lijst spoedzoekers exclusief de statushouders? 
7. Hoe is de verdeling soorten spoedzoekers? 

Antwoord: 
Statushouders maken geen onderdeel uit van de spoedzoekers. Spoedzoekers zijn mensen die 
geen recht hebben op urgentie maar door omstandigheden wel met spoed een woning nodig 
hebben. Hier wordt geen verdeling gemaakt. Aangezien het geen vast afgebakende groep is zijn er 
geen totaal aantallen bekend. 

8. Hoeveel arbeidsmigranten zijn bekend die geen woning hebben? 

Antwoord: 
Wij hebben hier geen cijfers van aangezien deze arbeidsmigranten niet in de gemeente 
ingeschreven staan. 

9. Waar baseert de wethouder zijn uitspraak op betreffende integratie in het artikel? 
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Antwoord: 
Nieuwkomers integreren het snelste als zij in hun leefomgeving op natuurlijke wijze in contact 
komen of worden gebracht met de huidige inwoners. Wanneer statushouders geclusterd in een 
wijk of dorp gehuisvest worden, wordt het in contact komen met de huidige inwoners minder op 
natuurlijke wijze bevorderd. 

10. Garandeert de wethouder dat integratie geen probleem is voor onze gemeente in de 
toekomst? 

Antwoord: 
Integratie is afhankelijk van veel factoren, zowel van de inburgeraar zelf maar ook zeker van de 
leefomgeving waar een inburgeraar terecht komt. In welke mate integratie slaagt, is niet vooraf te 
voorspellen, wél kunnen we dit positief beïnvloeden. Bijvoorbeeld via de nieuwe Wet Inburgering 
waarbij meer wordt ingezet op participatie en integratie van de statushouder. 

11. Is de wethouder het met Clercx eens dat integratie met veel meer te maken heeft dan alleen 
de woonplek? Spelen culturele achtergrond, tradities, geloof, ideologieën, normen en 
waarden, gelijkheid man/vrouw en vrijheid van meningsuiting hierin geen veel belangrijkere 
rol? 

Antwoord: 
Integratie heeft zeker met veel meer te maken dan alleen de woonplek. Integratie betekent het 
opnemen van een groep in een groter geheel. In deze context het opnemen van statushouders in 
onze Rucphense gemeenschap. Het gaat er daarbij om dat de statushouders kennismaken met de 
Nederlandse samenleving, specifiek de Rucphense, en daar hun weg vinden met als doel om mee 
te doen in de Rucphense samenleving. 

12. Garandeert de wethouder dat onze cultuur, feesten en gewoonten in onze dorpen, zoals 
bijvoorbeeld Zwarte Piet, Kerst- of Paasontbijt, katholieke feestdagen op school, Carnaval 
behouden en benoemd blijven worden in onze gemeente? 

Antwoord: 
Cultuur, feesten en gewoonten in onze dorpen worden gevormd door de inwoners zelf. Cultuur 
omvat de gewoonten en gebruiken van een groep mensen/inwoners. Hier hebben wij als 
gemeente geen invloed op. 

13. Is de wethouder het eens met Clercx dat scholieren niet verplicht kunnen worden om aan een 
moskeebezoek deel te nemen? Ook al is dit een onderdeel van het lesprogramma? 

Antwoord: 
Of scholieren een moskeebezoek afleggen met hun school als onderdeel van een lesprogramma 
wordt door de betreffende school bepaald. Deze afweging is aan de scholen en ouders van de 
leerlingen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Rucphen, 
de secretaris, de burgem ester, 
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