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Interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders eerste helft
2020
Geacht college,
In het kader van de Bestuursovereenkomst 'Interbestuurlijk toezicht’ informeren wij u over hoe wij
uw prestaties over de eerste helft van 2020 op het gebied van huisvesting vergunninghouders
hebben beoordeeld.
Gemeenten dienen op grond van de Huisvestingswet 2014 de aan hen toegewezen
vergunninghouders te voorzien van een passende woning. Tijdige realisatie van die vastgestelde
taakstelling is belangrijk voor het bevorderen van snelle integratie in de samenleving en het
optimaal kunnen blijven benutten van de centrale opvangcentra waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk
de opvang van asielzoekers die nog in procedure zijn.
De taakstelling voor het eerste halfjaar van 2020 voor uw gemeente bedroeg 7 te huisvesten
vergunninghouders. Daarnaast had uw gemeente een voorsprong uit de tweede helft van 2019 van
4 vergunninghouders. Daardoor diende uw gemeente deze periode 3 vergunninghouders te
huisvesten.
Op grond van de realisatiecijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de bij ons
bekende informatie, hebben wij vastgesteld dat u 2 vergunninghouders heeft gehuisvest in de
eerste helft van 2020. U heeft hiermee de afgelopen taakstellingsperiode afgesloten met een
achterstand van 1 vergunninghouder.
Om de verschillen in de administraties van gemeenten en het COA door het zogenaamde naijleffect’ enigszins te corrigeren, worden de geplaatste vergunninghouders en die
vergunninghouders die in fase 3 (de verhuisfase, duur 2 weken) zitten tot en met 31 juli 2020 nog
meegenomen in de realisatiecijfers van de gemeente. Dat is bepaald door gebruik te maken van het
Taakstelling Volg Systeem (TVS) van het COA. Uw gemeente heeft in deze periode 1 persoon
gehuisvest. Dit betekent dat uw gemeente de volledige taakstelling binnen 1 maand na het
wettelijke peilmoment, zijnde 1 juli 2020, heeft gerealiseerd.
Ondanks dat u de taakstelling op grond van de formele eisen niet heeft gehaald, oordelen wij dat u,
gelet op de voorgenoemde berekeningswijze, uw taak inzake huisvesting van vergunninghouders
vooralsnog adequaat (groen) heeft uitgevoerd. Dit betekent dat de intensiteit van het provinciaal
toezicht laag blijft.
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Wij maken u er op attent dat voor het tweede halfjaar van 2020 uw taakstelling is vastgesteld op 8
vergunninghouders, dit is exclusief de achterstand van 1 vergunninghouder uit het eerste halfjaar
van 2020.
Wij vertrouwen erop dat u zich onverminderd zult blijven inzetten voor het huisvesten van
vergunninghouders.
Op 1 januari 2021 is het volgende wettelijke peilmoment. Wij vragen u om, wanneer u uw
taakstelling niet voor 1 januari 2021 heeft gerealiseerd, ons daarvoor uiterlijk 1 februari 2021 de
door uw raad behandelde toezichtinformatie over de tweede helft van 2020 toe te sturen.
Vanaf heden publiceren wij de resultaten, waaronder deze brief, van ons toezicht op onze website.
Zie daarvoor https://www.flevoland.nl/wie-zijn-we/kwaliteit-openbaar-bestuur/interbestuurlijktoezicht.
Naast toezicht op het huisvesten van vergunninghouders toetsen wij ook uw taakuitvoering op de
terreinen omgevingsrecht, informatie- en archiefbeheer, ruimtelijke ordening, monumenten en
financiën. Vanwege een ander beoordelingsritme door wettelijke bepalingen, ontvangt u hiervan op
een ander tijdstip onze resultaten.
Wij geven u in overweging om in het kader van de horizontale controle onze beoordelingen in het
kader van het interbestuurlijk toezicht naar uw gemeenteraad te sturen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
drs. D.J. Tijl
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