
LOGO	  GROENLINKS	  

Aan	  het	  College	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders	  van	  Tilburg	  	  

Vragen	  ex	  art.	  47	  Reglement	  van	  Orde	  	  

	  

Tilburg,	  26	  januari	  2015	  

Betreft:	  	  sociale	  huurwoningen	  voor	  asielzoekers	  

	  

Geacht	  College,	  	  

De	  NOS	  berichtte	  enkele	  dagen	  geleden:	  	  

‘Ruim	  een	  kwart	  van	  de	  gemeenten	  voorziet	  dit	  jaar	  problemen	  met	  de	  huisvesting	  van	  

asielzoekers.	  Er	  komen	  meer	  vluchtelingen	  naar	  Nederland	  en	  omdat	  er	  oorlog	  in	  hun	  land	  

is,	  mogen	  ze	  vaker	  (voorlopig)	  blijven.	  	  

Gevolg	  is	  dat	  de	  wachttijd	  voor	  iedereen	  die	  op	  een	  wachtlijst	  voor	  een	  sociale	  huurwoning	  

staat,	  oploopt.’	  

De	  PvdA	  fractie	  en	  de	  Groenlinks	  fractie	  maken	  zich	  zorgen	  over	  een	  eventueel	  tekort	  aan	  

woningen	  voor	  asielzoekers	  en	  overige	  woningzoekenden,	  die	  in	  aanmerking	  komen	  voor	  

een	  sociale	  huurwoning.	  	  

De	  PvdA	  fractie	  en	  de	  Groenlinks	  fractie	  stellen	  de	  volgende	  vragen	  aan	  het	  college:	   	  

1. Hoeveel	  asielzoekers	  
(vergunninghouders)	  moet	  de	  gemeente	  Tilburg	  komende	  tijd	  in	  sociale	  
huurwoningen	  opvangen?	  

2. Zijn	  er	  voldoende	  beschikbare	  
woningen	  voor	  deze	  mensen?	  Zo	  nee,	  hoeveel	  bedraagt	  het	  tekort?	  

3. Staan	  er	  asielzoekers	  op	  een	  
wachtlijst	  voor	  een	  sociale	  huurwoning	  in	  Tilburg?	  

4. Om	  hoeveel	  huishoudens	  gaat	  dit?	  



5. Zijn	  er	  nog	  meer	  
voorrangsgroepen	  op	  de	  Tilburgse	  woningmarkt?	  Welke	  zijn	  dat?	  

6. Is	  er	  een	  wachtlijst	  voor	  deze	  
mensen?	  

7. Om	  hoeveel	  huishoudens	  gaat	  dit?	  
8. Hoe	  lang	  bedraagt	  de	  wachttijd	  

voor	  een	  sociale	  huurwoning	  voor	  de	  niet-‐	  voorrangsgroepen?	  
9. Wat	  betekent	  dit	  voor	  het	  totaal	  

aantal	  benodigde	  sociale	  huurwoningen	  in	  Tilburg?	  
10. Kunnen	  deze	  vragen	  voorafgaand	  

aan	  de	  bespreking	  van	  de	  woonvisie	  in	  de	  commissie	  vestigingsklimaat	  	  
beantwoord	  worden?	  

Namens	  de	  PvdA	  fractie	  

Bea	  Mieris	  

Namens	  de	  Groenlinks	  fractie	  

Joris	  Bengevoord	  	  

	  

	  


