Definiëring opdracht klankbordgroep
Aanleiding
Rondom het initiatief van ’thuis en Sint Annaklooster om in en rondom de boerderij aan de Frederik
Hendrikstraat 2a in Aalst-Waalre ex-gedetineerden en vergunninghouders te huisvesten (totaal
maximaal 15 personen) is een klankbordgroep (KG) actief. Door leden van de KG is gevraagd of de
gemeente de opdracht duidelijker kan omschrijven, door begrippen in de opdrachtomschrijving
nader te definiëren. Hieronder staan de begrippen nader uitgewerkt.
Opdracht
Op welke manier en onder welke voorwaarden/garanties kunnen 5 ex-gedetineerden in de
boerderij en maximaal 10 statushouders op het daarnaast gelegen weiland opgevangen worden?
of
Kom met een goed onderbouwd en gemotiveerd alternatief waarbij huisvesting van maximaal
15 urgent woningzoekenden op de genoemde locatie leidend is. Onder welke
voorwaarden/garanties kan dit alternatief mogelijk gemaakt worden?
1. goed onderbouwd en gemotiveerd alternatief
Geef met een goede onderbouwing aan waarom het advies van de klankbordgroep afwijkt van het
voornemen van het college om medewerking te verlenen aan de huisvesting van 5 ex-gedetineerden
in de boerderij en maximaal 10 statushouders. Verzamel informatie, feiten en ga in gesprek met
partijen als input voor een goede onderbouwing. Kom met argumenten waarom gekozen moet
worden voor het alternatief dat door de KG is uitgewerkt.
2. maximaal 15
Niet meer dan 15 urgent woningzoekenden (zie beschrijving bij punt 3). Waarbij, gezien de opgave
waarvoor de gemeente en de woningcorporaties staan, gestreefd moet worden naar een aantal zo
dicht mogelijk bij de 15 personen.
3. urgent woningzoekenden
Mensen die door omstandigheden zo snel mogelijk een huurwoning nodig hebben en die binnen de
bijzondere doelgroepen vallen, zoals opgenomen in de bijlage 3 van het Bestuursconvenant Stedelijk
Gebied Eindhoven 2013 (pagina 21). Dit convenant is toegevoegd aan de stukken voor de
klankbordgroep d.d. 21 maart 2016. Waarbij de opgave voor het huisvesten van statushouders
leidend is.
4. de genoemde locatie
Het gaat hier om het perceel van de boerderij en het naastgelegen weiland aan de Frederik
Hendrikstraat 2a in Aalst-Waalre. Het gaat hier niet om andere locaties.
5. voorwaarden/garanties
De klankbordgroep kan voorwaarden en garanties meegeven aan het college en de gemeenteraad
voor de huisvesting van de maximaal 15 urgent woningzoekenden. Te denken valt hierbij aan
voorwaarden/garanties zoals:
Afspraken met betrokken partijen bijv. een beheersoverleg met de buurt
Veiligheidsmaatregelen
Inrichting van de openbare ruimte
Plaatsing en aantal van de woonunits
Onderhoud van het groen en de directe omgeving
Dagbesteding

