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Taakstelling huisvesting vergunninghouders 1e helft 2017   

 

Geacht college, 

  

Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op grond van de Gemeentewet de wettelijke taak om 

interbestuurlijk toezicht (IBT) te houden op gemeenten voor wat betreft het huisvesten van 

vergunninghouders. Elke gemeente moet op grond van de Huisvestingswet 2014 de aan hen 

toegewezen vergunninghouders voorzien van een passende woning.  

 

In deze brief informeren wij u over hoe wij uw prestaties in de 1e helft van 2017 op het gebied van 

huisvesting vergunninghouders hebben beoordeeld. 

 

De taakstelling voor het 1e half jaar van 2017 voor uw gemeente bedroeg 16 vergunninghouders. De 

achterstand uit de 2e helft van 2016 bedroeg 16 vergunninghouders. Daarom diende uw gemeente 32 

vergunninghouders te huisvesten in de 1e helft van 2017. 

 

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 25 vergunninghouders heeft 

gehuisvest in de 1e helft van 2017. U hebt de afgelopen taakstellingsperiode afgesloten met een 

achterstand van 7 vergunninghouders. In uw halfjaarlijks toezichtverslag geeft u aan dat er nog 2 

personen een huurcontract hebben getekend op respectievelijk 7 juni en 28 juni 2017, maar 

aangezien beide personen op 1 juli 2017 het asielzoekerscentrum nog niet verlaten hadden, zijn zij 

daarom niet meegenomen in de realisatiecijfers van het COA. Daarnaast heeft er 1 woningweigering 

plaatsgevonden. De reden van de weigering was dat deze persoon niet akkoord kon gaan met de 

gezamenlijke huisvesting. De definitieve woningweigering is aan uw gemeente op 26 mei 2017 

gemeld. Op 12 juli 2017 heeft de uw gemeente een nieuwe koppeling vanuit het COA ontvangen voor 

deze huisvesting. De gekoppelde statushouder heeft op 19 juli 2017 het huurcontract getekend.  

Deze achterstand is in het kader van IBT niet verwijtbaar en daarom worden deze 3 

vergunninghouders in mindering gebracht op de achterstand. Hiermee komt de achterstand op 4 

vergunninghouders. 

 

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

kalenderjaar is afgenomen van 16 personen op 1 januari 2017 naar 4 personen op 1 juli 2017. Uw 

gemeente is voor de tweede maal op rij geëindigd met een achterstand. 

 

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 
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opschaling van het toezichtniveau willen wij met u in overleg treden om dit dossier op management 

niveau met u te bespreken om afspraken te maken over het realiseren van de taakstelling en het 

inlopen van achterstanden. Hiervoor zal binnenkort contact met u worden opgenomen. 

 

Tot slot maken wij u erop attent dat voor het 2e halfjaar van 2017 uw taakstelling is vastgesteld op 12 

te huisvesten vergunninghouders, dit is exclusief de achterstand van 4 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 L. Verbeek 


