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14 september 2016     1956727 

Huisvesting vergunninghouders 1e helft 2016 gemeente Noordoostpolder   

 

Geacht  college, 

 
De provincie houdt op grond van de Gemeentewet toezicht op de gemeenten voor wat betreft het 
huisvesten van vergunninghouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning). De gemeente moet 
de aan hen toegewezen vergunninghouders op grond van de Huisvestingswet voorzien van een 
passende woning. Met deze brief delen wij u mee hoe wij uw prestaties in de eerste helft van 2016 
op het gebied van huisvesting vergunninghouders hebben beoordeeld. 
 
Uw gemeente stond voor de taak om in de eerste helft van 2016 55 vergunninghouders te 
huisvesten. De achterstand uit de tweede helft van 2015 bedroeg 21. Derhalve diende uw gemeente 
in de eerste helft van dit jaar 76 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 in de eerste helft van 2016 51 
vergunninghouders heeft gehuisvest. U heeft de afgelopen taakstellingsperiode afgesloten met een 
achterstand van 25 vergunninghouders.  
 

Wij constateren dat de achterstand in de huisvesting van vergunninghouders het afgelopen half 

kalenderjaar is toegenomen van 21 personen op 1 januari 2016 naar 25 personen op 1 juli 2016. 

Daarnaast heeft uw gemeente de rapportage voor de derde maal op rij niet tijdig (binnen 4 weken 

na het einde van de taakstellingsperiode) toegestuurd.  

 

Om deze redenen hebben wij besloten om uw gemeente te beoordelen als 'redelijk adequaat'. De 

beoordeling 'redelijk adequaat' betekent een opschaling naar actief toezicht. Vanwege deze 

opschaling van het toezichtsniveau willen wij graag op korte termijn met u in overleg treden om dit 

dossier op bestuurlijk niveau met u te bespreken en afspraken te maken over het realiseren van de 

taakstelling en het inlopen van achterstanden.  

 

Hoogachtend, 

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

de secretaris,  de voorzitter, 

 

 

 

mr. drs. T. van der Wal L. Verbeek  


