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Onderwerp

Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2e helft 2016

Geacht college,
Elke gemeente moet de aan hen toegewezen vergunninghouders voorzien van een passende woning,
dit is geregeld in de Huisvestingswet 2014. De provincie houdt op grond van de gemeentewet
toezicht op gemeenten voor wat betreft het huisvesten van vergunninghouders.
In deze brief informeren wij u over hoe wij uw prestaties in de 2e helft van 2016 op het gebied van
huisvesting vergunninghouders hebben beoordeeld.
De taakstelling voor het 2e half jaar van 2016 voor uw gemeente bedroeg 27 vergunninghouders. Er
was geen achterstand uit de 1e helft van 2016. Derhalve diende uw gemeente in de tweede helft
van 2016, 27 vergunninghouders te huisvesten.
De informatie die door uw gemeente bij ons is aangeleverd in combinatie met de al bij ons bekende
informatie, is door ons beoordeeld. Wij hebben vastgesteld dat u 11 vergunninghouders heeft
gehuisvest in de 2e helft van 2016. U heeft de afgelopen taakstellingsperiode afgesloten met een
achterstand van 16 vergunninghouders.
Om de verschillen in de administraties van gemeenten en het COA door het zogenaamde ‘naijleffect’ enigszins te corrigeren, hebben wij de geplaatste vergunninghouders en die
vergunninghouders die in fase 3 (de verhuisfase, duur 2 weken) zitten tot en met 13 februari 2017
nog meegenomen in de realisatiecijfers van de gemeente. Dat is bepaald door gebruik te maken van
het Taakstelling Volg Systeem (TVS) van het COA. Dat betekent in uw geval dat wij nog 16
vergunninghouders (14 geplaatst en 2 in fase 3) kunnen meetellen. Hiermee is de taakstelling
behaald.
Op basis hiervan hebben wij beoordeeld dat u uw taak ten aanzien van huisvesting van
vergunninghouders adequaat heeft uitgevoerd. Dit betekent dat de intensiteit van het provinciaal
toezicht laag blijft.
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Tot slot maken wij u er op attent dat voor het 1e halfjaar van 2017 uw taakstelling is vastgesteld op
16 te huisvesten vergunninghouders.
Wij hebben vertrouwen dat u zich onverminderd zult blijven inzetten.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,

mr. drs. T. van der Wal

J. Lodders

