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Graag informeren wij u over de voortgang ten aanzien van het onderwerp spoedzoekers en mogelijke 
huisvesting van spoedzoekers. In het voorjaar van 2019 hebben wij hierover een presentatie gehad van 
bureau Welkom in de raad. We hebben toen afgesproken dat wij in het voorjaar van 2020 bij u terug 
zouden komen met een voorstel rondom dit onderwerp. Als gevolg van de corona crisis is dit iets later 
geworden. 
 
Een van de aanleidingen om met (Flex)wonen Spoedzoekers bezig te gaan was de problematiek bij de 
sociale teams om door te kunnen verwijzen naar (sociale) huisvesting als zich inwoners bij hun melden 
met een probleem rondom huisvesting. Hierdoor komt de gemeente in een spagaat als wij mogelijk 
woningzoekende moeten doorverwijzen naar recreatieterreinen. Terwijl wij daar ook willen handhaven in 
het kader van illegale bewoning.  
 
In de afgelopen periode hebben wij over dit onderwerp veelvuldig contacten gehad met de 
woningbouwverenigingen, vitale vakantieparken Drenthe en de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland). In maart was hiervoor ook een versnellingskamer gepland. Het ministerie van Binnenlandse 
zaken ondersteunt met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gemeenten via de zogeheten 
Versnellingskamers. In een versnellingskamer wordt op een gestructureerde wijze stap voor stap 
toegewerkt naar een haalbaar en gedragen concept voor spoedzoekers. Helaas is vanwege corona de 
versnellingskamer niet doorgegaan. Nu de gevolgen van corona wat aan het afnemen willen wij dit 
onderwerp weer versneld oppakken. 
 
In de bijgevoegde notitie wordt de problematiek rond het (Flex)wonen Spoedzoekers beschreven, welke 
partijen erbij betrokken zijn en welke vragen er nog leven in onze organisatie rondom deze problematiek. 
Doel van deze notitie is om de kaders rondom Spoedzoekers vast te leggen. Op basis hiervan kan de 
pilot nader uitgewerkt worden. Dit gaan wij samen doen met de woningbouwverenigingen, vitale 
vakantieparken Drenthe en de RVO. 
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De komende periode gaan wij gebruiken om met onze partners te kijken wat mogelijke oplossingen zijn 
rondom deze problematiek. Hierover zullen wij op gezette tijden de raad informeren en waar nodig zullen 
wij besluitvorming vragen aan uw raad. 
 
Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer J. Soppe. Hij is bereikbaar via 
bovenstaand telefoonnummer. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
mr. J. Th. van Nieukerken drs. M.J.F.J. Thijsen 
gemeentesecretaris burgemeester 
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