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Interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders tweede helft 
2019 

 

 
Geacht college, 
 
In het kader van de Bestuursovereenkomst 'Interbestuurlijk toezicht’ informeren wij u over hoe wij 
uw prestaties over de tweede helft van 2019 op het gebied van huisvesting vergunninghouders 
hebben beoordeeld. 
 
Gemeenten moeten op grond van de Huisvestingswet 2014 de aan hen toegewezen 
vergunninghouders 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 tweede halfjaar van 2019 voor uw gemeente bedroeg 70 te huisvesten 
vergunninghouders. Daarnaast had uw gemeente een achterstand uit de eerste helft van 2019 van 
4 vergunninghouders. Daardoor diende uw gemeente deze periode 74 vergunninghouders te 
huisvesten. 
 
Op grond van de realisatiecijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de 
informatie die door u bij ons is aangeleverd, hebben wij vastgesteld dat u 44 vergunninghouders 
heeft gehuisvest in de tweede helft van 2019. U heeft hiermee de afgelopen taakstellingsperiode 
afgesloten met een achterstand van 30 vergunninghouders. Ondanks dat u uw taakstelling voor de 
eerste keer niet heeft gerealiseerd, luidt het oordeel voor uw gemeente vooralsnog adequaat 
(groen). In het onderstaande geven wij een toelichting. 
 
Om de verschillen in de administraties van gemeenten en het COA door het zogenaamde 'na-
ijleffect' enigszins te corrigeren, hebben wij de geplaatste vergunninghouders en die 
vergunninghouders die in fase 3 (de verhuisfase, duur 2 weken) zitten tot en met 31 januari 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 nog 19 
personen gehuisvest. 
 
In uw halfjaarlijks toezichtverslag geeft u aan dat u met een paar bijzondere omstandigheden had 
te maken. Allereerst heeft 1 van de drie corporaties in het begin van de periode om onduidelijke 
redenen aanmerkelijk minder gekoppeld dan gebruikelijk, en bleef dit door ziekte in de 
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gemeentelijke organisatie enige tijd onopgemerkt (waardoor pas later kon worden gereageerd). U 
zult begrijpen dat dit voor onze beoordeling echter geen verschoonbare reden is.  
 
Daarnaast had u aan het eind van de taakstellingsperiode te maken met woningweigeringen, 
waaronder een gezin van 8 personen. Hiervoor is de weigeringsprocedure wel in werking gesteld, 
waarna het gezin de woning alsnog accepteerde. Het huurcontract werd echter pas in januari 2020 
getekend, zodat dit grote gezin niet meer meetelde voor de verslagperiode ‘tweede halfjaar 2019’. 
Ook had u in december 2019 zonder aanwijsbare redenen ineens te maken met een groot aantal ‘no 
shows’ (mensen die zonder afmelding niet kwamen opdagen voor afspraken rond het huurcontract). 
Ook dit is uiteindelijk wel gecorrigeerd via nieuwe afspraken, maar opnieuw pas in januari 2020. 
Beiden redenen zien wij als verschoonbaar en nemen wij mee in onze beoordeling.  Deze personen 
zijn daarom alsnog meegenomen in de realisatiecijfers van januari 2020.  
 
Tenslotte geeft u aan dat u, net als andere gemeenten in Nederland, te maken had met de 
‘koppelingsproblematiek’. Hiermee wordt bedoeld dat het COA in principe voldoende statushouders 
heeft gekoppeld om de taakstelling mee te realiseren, maar dat daar in de praktijk niet altijd 
gebruik van kan worden gemaakt. Dit gebeurt vooral bij gezinshereniging: wanneer de nareizigers 
wel zijn gekoppeld aan de gemeente, maar feitelijk (nog) niet nareizen, kunnen ze ook niet worden 
gehuisvest en tellen ze (dus) ook nog niet mee voor de taakstelling. Het COA is vervolgens 
terughoudend in het koppelen van nieuwe kandidaten, omdat getalsmatig de taakstelling ‘vol’ is en 
kan worden gerealiseerd met het aantal koppelingen wat er al staat. Deze mismatch heeft te maken 
met keuzes van de IND en de oplopende doorlooptijd van dossiers bij de IND. Het Ministerie heeft in 
het najaar van 2019 beterschap beloofd, maar de resultaten daarvan moeten nog zichtbaar worden. 
De reactie van het COA hierop is dat wat u stelt in zijn algemeenheid klopt, maar dat er voor de 
gemeente voldoende koppelingen waren om de taakstelling te realiseren. Wel herkent het COA zich 
in het beeld dat uw gemeente altijd meer “verschillende soorten” koppelingen nodig heeft om de 
taakstelling te kunnen halen. Dit geldt natuurlijk voor alle gemeenten. Dan kan men beter matchen 
met de vrijkomende woningen. Uw gemeente heeft een paar keer aangegeven meer koppelingen te 
willen en het COA heeft u toen gewezen op de hervestigers. Dit heeft u toen meteen opgepakt maar 
dit leverde voor de taakstelling tweede helft 2019 geen extra koppelingen op. Het ligt dan ook 
zeker niet aan uw de inzet maar er waren voldoende koppelingen beschikbaar om de taakstelling te 
halen. Gezien de reactie van het COA is dit geen verschoonbare reden die wij meenemen in onze 
beoordeling. 
 
Dit betekent dat uw gemeente de volledige taakstelling op het wettelijke peilmoment, zijnde 1 
januari 2020, niet heeft gerealiseerd en ook niet binnen 1 maand na het verstrijken van de 
peildatum. Wij stellen vast dat uw gemeente voor de eerste keer de taakstelling niet heeft 
gerealiseerd. Het toezicht wordt geïntensiveerd indien een gemeente tweemaal achtereenvolgens 
haar taakstelling, verwijtbaar, niet heeft gehaald. 
 
Wij maken u er op attent dat voor het eerste halfjaar van 2020 uw taakstelling is vastgesteld op 65 
vergunninghouders, dit is exclusief de achterstand van 30 vergunninghouders uit het tweede 
halfjaar van 2019. 
 
Op 1 juli 2020 is het volgende wettelijke peilmoment. Wij vragen u om, wanneer u uw taakstelling 
niet voor 1 juli 2020 heeft gerealiseerd, ons daarvoor uiterlijk 1 augustus 2020 de door uw raad 
behandelde toezichtinformatie over de eerste helft 2019 2020 toe te sturen. 
 
Wij vertrouwen erop dat u zich onverminderd zult blijven inzetten voor het huisvesten van 
vergunninghouders. 
 
Naast toezicht op het huisvesten van vergunninghouders toetsen wij ook uw taakuitvoering op de 
terreinen omgevingsrecht, informatie- en archiefbeheer, ruimtelijke ordening, monumenten en 
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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. M.G.E.C. Overmars L. Verbeek 
 


