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Geachte heer Gijsbers,

Naar aanleiding van de brief van 25 januari 2016 inzake bovenverrneld onderwerp 

delen wij u het volgende mede.
Allereerst maken wij u onze excuses voor de vertraging bij het geven van deze 

reactie. Weliswaar zijn er enkele mondelinge en rnailcontacten geweest tussen u en 

de heer van de Loo, maar de beantwoording vereist een formele reactie.

Wij werken er hard aan om de ons opgelegde taakstelling in het kader van de 

huisvesting van vluchtelingen met bestaande mogelijkheden en middelen te 

volbrengen.
Understaand geven wij u onze aanpak aan en welke acties wij in het kader van de 

huisvesting van vluchtelingen meer in zijn algemeenheid) hebben gedaan of nog 

gaan doen.

Realisatie neodopvang 
Wij zijn er met grote inspanning van alle partijen in geslaagd om noodopvang/

huisvesting te regelen op het voormalig terrein van het ROC aan de Leidsedreel in 

Leiderdorp voor maximaal 320 vluchtelingen. Het is betreurenswaardig dat deze 

gezamenlijke tijd- en kosteninvestering beperkt gebruikt is en in augusicusl 

tijdelijk?) gesloten zal worden. Wij zijn thans doende om de daarvoor gerealiseerde 

onderwijsfaciliteiten weer versneld "af te bouwen".

De taakstelling voor huisvesting vergunninghouders 
ln de afgelopen iaren hebben wij telkens vriiwel geheel aan onze taakstelling 

voldaan. Cumulatief zijn 385 vergunninghouders gehuisvest on een taakstelling van 

387. De taakstelling voor het le halfjaar 2016 is, op 2 personen na, ook gehaald.

Gelet op de oplevering van enkele nieuwbouwproiecten met sociale huurwoningen 

en de ervaringen uit het verleden gaan wil er van uit dat die zeer lichte achterstand 

in het halfjaar zal worden ingehaald.
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Prestatieafspraken met woningcorporatie 
ln de prestatieafspraken met Rijnhart Wonen is afgesproken dat zij voor 100 aan 
de aan de gemeente Leiderdorp opgelegde taakstelling zullen voldoen, Ook in het 

van Rijnhart Wonen voor 2017 wordt continuering van deze afspraak 
aangeboden. “Rijnhart Wonen hulavest de vergunninghouders conform de 
taakstelling van de provincie in reguliere zelfstandige woningen". Tot op heden zijn 
zij daar zeer goed in geslaagd, Er zijn van die zijde geen signalen dat zij, ondanks de 
verhoogde taakstelling, daaraan op korte of middellange termijn niet meer zouden 
kunnen voldoen. Daarbij speelt dat er meer doorstroming bewerkstelligd kan 
worden/ia met de oplevering van enkele nieuwbouwprojecten in de sociale 
huursfeer medio 2016. In totaal ongeveer 50 woningen,
Wel is diacussie gestart met Ríjnhart Wonen om karnersgewijze verhuur te 
organiseren, teneinde de toegenomen vraag van "alleenstaande"vluchtelingen te 
kunnen accommoderen.

Benutten dienste OTAV 
Het Onder9teuningsTearn voor Asielzoekers en Vluchtelingen heeft ons bijgestaan 
bij het maken van quickscans voor enkele locatiea voor (tijdelijke) huisvesting in 
leegstaande panden.
Up basis daarvan is door onze woningcorporatie Rijnhart Wonen over een kansrijke 
optie onderhandeld met de eigenaar van het desbetreffende leegstaande 
kantoorpand. Tot op heden helaas nog niet met het gewenste resultaat. Probleem 
daarbij is de geringe vergoeding van rijkswe-ge voor de tijdelijke huisvesting van de 
vluchtelingen waardoor de exploitatie voorshands onnaalbaar lijkt.

Regionale samenwerking 
Binnen de Leidse regio is vorig najaar onmiddellijk gestart meteen taskforce 
huisvesting vluchtelingen die ertoe heeft geleid dat de noodoovang in relatief 
goede banen is geleid, waarbij ook afspraken zijn gemaakt om de problematiek 
gezamenlijk aan te pakken en op te lossen, zelfs met mogelijke verevening van 
kosten Ervaringen worden uitgewisseld bijde verdere aanpak van meer 
“duurzame” oplossingen, zoals tijdelijk woningbouwlocaties met tijdelijke 
huurcontracten. In de gemeente Leiderdorp hebben wij overigens momenteel geen 
geschikte bouwlocaties voor tijdelijke extra huisveatírigsrnogelijkhederi.

Maatschappelijke begeleiding 
ln het verlengde van de huisvesting van vergunninghouders ligt de ook niet geringe taakstelling om vergunninghouders goed op te vangen l met vrijwilligers) en zo snel mogelijk te integreren en aan werkte helpen. Wat dat betreft neemt Leiderdorp deel aan het programma van Leiden voor “een versneld inlziurgeringstraject"met de 24 x 24 aanpak. Zie bijgaande folder. De gemeenteraad heeft hienfoor in haar raadsvergadering van 7 maart 2016 E 324.000; als budget beschikbaar gesteld in deze nieuwe aanpak neemt de gemeente meer zelf de regie en worden bijde uitvoering van deze taak meerdere partijen eerder betrokken. Werk, inkomen en taalonclerwijs ztaan centraal, en er zijn verbindingen met de andere beleidsterreinen in het sociaal domein: inburgering, onderwijs, jeugdhulp, scholing, sport en bewegen, gezondheidszorg en vrijwilligerswerk, etc.
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Hoogachtend,
hurgemeesteren wethcud 

en M ness dansen 

Ríjnhart Wcmen 
íš¿fmeenteraaü 
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