
   
 
Motie: Statushouders en andere 
urgente Utrechters in tijdelijke 
woningen 
De gemeenteraad van Utrecht, in vergadering bijeen op 15 september 2022, ter 
bespreking van de Raadsbrief van het College d.d. 13 juli en de stand van zaken 
‘versnelde huisvesting statushouders en taskforce versneld toevoegen tijdelijke 
woonruimte’ d.d. 26 augustus 2022. 
 
Constaterende dat: 

1. Het Kabinet in Den Haag moedwillig te weinig geld vrijmaakt om 
asielzoekers in Nederland op een goede manier te huisvesten; omdat zij 
daarmee vluchtelingen wil ontmoedigen om Nederland als reisdoel te 
kiezen.

2. Gemeenten daardoor extra worden gedwongen om statushouders die nu 
nog tijdelijk in een asielzoekerscentrum wonen versneld te huisvesten in 
een sociale huurwoning.

3. De gemeente Utrecht om die reden in de afgelopen zomer voor 490 
statushouders versneld een sociale huurwoning in de stad heeft 
georganiseerd; waarmee zij op een uitstekende manier binnen enkele 
weken heeft voldaan aan de opdracht van het Kabinet om deze ‘Utrechters 
met een woonurgentie’ een start te kunnen laten maken in onze 
samenleving; mede met dank aan alle partners die daar ook hebben 
bijgedragen.

4. Het College het versneld huisvesten van deze statushouders terecht heeft 
gekoppeld aan afspraken met het Kabinet om te zorgen voor financiering 
van tijdelijke huisvesting (levensduur max. 15 jaar) in onze stad, orde 
grootte 1.000 tot 4.000 woningen (2023-25); zodat Utrechters in nog 
grotere mate het huisvesten van statushouders gaan accepteren, ook al 
staan ze zelf soms meer dan 10 tot 15 jaar op een wachtlijst voor een 
betaalbare woning.

Overwegende dat: 
1. Draagvlak voor het huisvesten van statushouders onder nagenoeg alle 

Utrechters van cruciaal belang is, juist ook bij Utrechters die zelf al jaren op 
de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning.



2. Utrechters die zelf al 10 tot 15 jaar wachten op een sociale huurwoning het 
niet rechtvaardig vinden als zij na al die jaren in een tijdelijke woning 
(max. 15 jaar) terecht komen terwijl urgente stadgenoten, zoals 
statushouders, wel in korte tijd in aanmerking komen voor een sociale 
huurwoning (met levensduur tot 100 jaar).

3. Om die reden voor velen het rechtvaardiger voelt om Utrechters met een 
urgentie (kwetsbare doelgroepen inclusief statushouders) juist in een 
tijdelijke woning te huisvesten en Utrechters die al jarenlang wachten op 
een woning met voorkeur te huisvesten in de bestaande (en nieuwe) 
sociale huurwoningen (met levensduur tot 100 jaar).

4. Als we als stad vooral urgente Utrechters (vaak met een kwetsbare 
achtergrond), waaronder statushouders, huisvesten in tijdelijke woningen 
het dan niet verstandig is om dit te doen op grootschalige locaties omdat 
dit de integratie van deze nieuwe bewoners in de omliggende buurten en 
Utrechtse samenleving niet bevorderd.

5. Tijdelijke woningen (levensduur max. 15 jaar) niet altijd sneller en 
goedkoper gebouwd kunnen worden in vergelijking met bijv. duurzame 
prefab flex-woningen die wel tot 100 jaar mee kunnen en per direct voor 
blijvende huisvesting kunnen zorgen, waardoor over ca. 15 jaar we in 
Utrecht niet grootschalig weer al die duizenden tijdelijke woningen moeten 
gaan slopen.

Draagt het college op: 
1. Er bij het Kabinet in Den Haag sterk op aan te dringen de huisvesting 

van asielzoekers niet meer te frustreren; 
maar nu wel voldoende geld beschikbaar te stellen zodat de asielzoekers 
wél op een beschaafde manier in tijdelijke huisvesting verspreid over het 
land een woonplek kunnen vinden. 

2. Na te gaan of 4.000 tijdelijke woningen in 2023-25 mogelijk duurkoop 
kan zijn; 
en je deels beter versneld duurzame woningen (tot 100 jaar) kunt bouwen. 

3. Te komen met een aanpak waarin de tijdelijke woningen primair 
worden toegewezen aan urgente Utrechters (vaak met een kwetsbare 
achtergrond), waaronder statushouders. 

4. Als het college inderdaad daartoe bereid is, dan vervolgens de 
locaties van deze tijdelijke woningen kleinschalig te houden: 
bijv. max. 50 woningen op één locatie, om daarmee de integratie met de 
omliggende buurten te bevorderen. 

Ingediend door: 
• Gert Dijkstra, EenUtrecht


