
Vragen L1

“Ik heb een paar vragen, met betrekking tot de verhuur van de woning aan de Hogesteenweg aan 

een statushouder vanaf 21 mei 2016 tot en met 31 december 2016 en van 1 januari 2017 tot en met 

31 december 2017.

In de grootboekrekeningen van de COA-gelden is te vinden dat er maandelijks een bedrag van 356 

euro is bijgedragen. Bij het jaar 2016 staat een bedrag, bij het jaar 2017 niet. 

Wat is er maandelijks bijgedragen in 2017 en voor welke periode? Voorts: hoe is die bijdrage tot 

stand gekomen?”

A: In het jaar 2017 is een totaalbedrag van € 2.356,08 ten laste gebracht van de COA-gelden als  

bijdrage in de huurkosten van de woning aan de Hogesteenweg 7 (via memoriaalboeking op 

29.01.2018).

De bijdrage uit de COA-gelden komt ten gunste van Vastgoed in verband met een  

huurverlaging van de woning.

“ Stond de betreffende woning destijds voor 765 euro in de boekhouding van de gemeente?”

A: Nee

jaar Maandelijkse huur 
volgens boekhouding

Bijdrage COA op 
jaarbasis

Opmerkingen

2016 € 779,65 € 2.714,11 Huur op basis van 
huurcontract op 
01.01.16

2017 € 605,75 € 2.356,08 Huur woning € 409 
pm

2018 € 605,75 € 2.282,40 Huur woning € 415,55  
pm

“Is de bijdrage van 356 euro per maand vertrekt als vorm van gemeentelijke bijstand aan de 

statushouder en zijn ze vervolgens weer terugontvangen als huurpenningen?”

A: Nee, er is geen sprake geweest van een bijdrage in de huurkosten in de vorm van 

gemeentelijke bijstand aan de statushouder.

“Of is het alleen binnen de gemeentelijke boekhouding op papier verantwoord (overgeheveld van de 

ene naar de andere post)?”

A: Uit de COA-gelden is een bijdrage in de huurkosten ten gunste van Vastgoed gefinancierd 

zoals hierboven in de tabel is weergegeven.

“In hoeverre was de huurder destijds op de hoogte van deze constructie? Is er destijds huurtoeslag 

Aangevraagd en toegekend en voor welk bedrag?”

A: Voor zover ons bekend was de huurder niet op de hoogte van de interne verrekening. Of de 

huurder huursubsidie heeft aangevraagd en gekregen is ons niet bekend.

 


