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  De gemeenteraad 

 

 

De raadsleden de dames Vianen, Faïd en de heren Grinwis, Balster en Snellink hebben op 20 

november 2015 een brief met daarin 4 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht. 

Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden 

van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt. 

 

Op 20 november was een groot artikel te lezen in het AD/HC over de leegstaande Julianakazerne in 

relatie tot de opvang van vluchtelingen en statushouders. De woordvoerder van wethouder Joris 

Wijsmuller liet hierin weten dat het stadsbestuur op dit moment afziet van het gebruik van de 

leegstaande Julianekazerne voor zowel de noodopvang als huisvesting van statushouders. De 

gemeente Den Haag staat echter voor de opgave om nog voor het einde van 2015 555 statushouders te 

huisvesten en moet in 2016 1900 statushouders huisvesten. In dat licht is het opvallend dat het college 

de leegstaande Julianakazerne in Benoordenhout niet onderzoekt als huisvestingsoptie. Daarom 

stellen GroenLinks, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, PvdA en de SP onder vermelding van 

artikel 30 van het regelement van orde, de volgende vragen: 

 

1. Het college liet eerder weten dat er geen formeel verzoek is geweest van het COA voor huisvesting 

van vluchtelingen in de Julianakazerne en dat de Julianakazerne bij de gemeente ook nooit ter 

discussie op tafel heeft gelegen. Uit het AD/HC lijkt het of er wel degelijk contact is geweest met 

de gemeente en dat door de gemeente aan het COA is aangegeven dat er andere plannen zijn met 

de Julianakazerne. Van groot belang is dat semantische discussies worden voorkomen, er geen 

halve verhalen worden verteld en de gemeenteraad en de stad transparant worden geïnformeerd. 

Kan het college bevestigen of er op (ambtelijk) niveau contact met het COA heeft plaatsgevonden 

over de Julianakazerne en kan het college alle schriftelijke correspondentie die hier eventueel mee 

gemoeid is geweest openbaar maken?  
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2. Kan het college uitleggen waarom er vanuit de gemeente gesuggereerd is dat er andere plannen 

zijn voor de leegstaande Julianakazerne terwijl de eigenaar van het pand (de Rijksvastgoeddienst) 

dit pand aanbiedt voor de opvang van vluchtelingen en statushouders en dus duidelijk is dat de 

eigenaar het belangrijk vindt dat dit plan de voorkeur geniet en dat voor de eigenaar snelle 

verkoop dus geen prioriteiten heeft? 

 

Vraag 1 en 2 

Het is goed om bij dit proces 2 zaken uit elkaar te houden: 

1. Noodopvang: Het COA heeft eind augustus overleg met de gemeente gehad over het gebruik van 

locaties voor tijdelijke noodopvang van asielzoekers. Het COA heeft daarbij meerdere mogelijkheden 

verkend, waaronder de PJK. Vervolgens heeft het COA in september een verzoek gedaan voor 

tijdelijke noodopvang in het voormalig gebouw van SZW aan de Anna van Hannoverstraat. Er is voor 

wat betreft PJK nooit een  verzoek voor tijdelijke noodopvang van COA richting het college geweest. 

Er is geen briefwisseling hierover geweest met het college. 

 

2. Huisvesting statushouders: Bij de tijdelijke opvang in het voormalig SZW pand is zoals gemeld in 

de raadsmededeling van 13 oktober (RIS 287181) de afspraak gemaakt dat het pand als eerste 

rijkspilot dient voor de huisvesting van statushouders. Op dit moment wordt hard gewerkt om tot een 

realistische businesscase te komen. De uitkomst hiervan is bepalend voor de vraag of andere locaties 

van de RVB in aanmerking komen voor de ontwikkeling naar huisvesting van statushouders. Het 

Rijksvastgoedbedrijf heeft gevraagd om snel uitsluitsel over PJK te geven zodat ze een tender voor 

verkoop konden uitzetten. Omdat er nog geen uitkomsten zijn van de pilot met het voormalig SZW 

pand en er vooruitzicht is op voldoende locaties heeft de gemeente de RVB laten weten de PJK op dit 

moment niet in gebruik te willen nemen voor de huisvesting van statushouders. 

 

3. Het college is voornemens om bovenop de taakstelling van de huisvesting van 555 statushouders 

voor 2015 in 2016 ook nog eens 1900 statushouders te gaan huisvesten. Dit is een zeer grote 

opgave. Waarom wordt er bij voorbaat al een grote leegstaande kazerne afgeschreven zonder 

onderzoek te doen naar de mogelijkheid tot huisvesting van statushouders? 

 

 

4. Is het college bereid om de Julianakazerne mee te nemen in het onderzoek van de onlangs 

opgerichte Taskforce naar de huisvesting van statushouders en hierover verslag te doen in de 

door de wethouder toegezegde brief van de Taskforce die in december zal verschijnen?  

 

Vraag 3 en 4: 

Voor het proces rondom de selectie van locaties en panden voor de huisvesting van statushouders 

verwijzen wij u naar de raadsmededeling van 15  december over de voortgang huisvesting 

statushouders. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

mw. A.W.H. Bertram J.J. van Aartsen 

 


