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Interbestuurlijk toezicht taakstelling huisvesting vergunninghouders tweede helft 2021

Geacht college,

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.

Dankzij uw inspanningen en die van de overige Flevolandse gemeenten zijn er in totaal 402 vergunninghouders 
gehuisvest in de tweede helft van 2021. Hiermee is de taakstelling over de tweede helft van 2021 gerealiseerd 
en is de achterstand teruggebracht naar 44 vergunninghouders. Een heel mooi resultaat, hiermee is 
ruimschoots voldaan aan de afspraak van de Landelijk Regietafel Migratie en Integratie (LRT).

Om de druk op de COA-opvang te verlichten is aan de LRT afgesproken dat tot eind 2021 de achterstand 
landelijk met 1.500 vergunninghouders terug gebracht wordt, naast het volbrengen van de taakstelling voor de 
tweede helft van 2021. Deze opgave is verdeeld naar rato van de opgelopen achterstand. Daardoor moest elke 
provincie ruim een kwart van de eigen achterstanden inlopen. Daarnaast is aan de LRT afgesproken dat op 1 juli 
2022 de taakstelling van de eerste helft 2022 is gerealiseerd en dat er geen achterstanden meer zijn.

In het kader van de Bestuursovereenkomst ‘Interbestuurlijk toezicht’ informeren wij u over hoe wij uw 
prestaties over de tweede helft van 2021 op het gebied van huisvesting vergunninghouders hebben beoordeeld.

De taakstelling voor het tweede halfjaar van 2021 voor uw gemeente bedroeg 26 te huisvesten 
vergunninghouders. Daarnaast had uw gemeente een achterstand uit de eerste helft van 2021 van 17 
vergunninghouders. Daardoor diende uw gemeente deze periode 43 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 38 vergunninghouders heeft gehuisvest in de tweede helft van 2021. 
In de maand januari 2022 heeft u volgens het COA nog 5 personen gehuisvest en zit 1 vergunninghouder 
in fase 3 de verhuisfase (duur 2 weken). Ook in uw halfjaarlijks toezicht verslag geeft u aan dat u nog 5 
vergunninghouders heeft gehuisvest in januari 2022. 

Dit betekent dat u de volledige taakstelling inclusief achterstand een maand later dan het wettelijk 
peilmoment, zijnde 1 januari 2022, heeft gerealiseerd. Uw gemeente staat sinds 15 september 2021 onder 
actief toezicht, zie onze brief met kenmerk 2831916. U heeft laten zien dat u zich actief inzet op dit dossier. 
U verkent de mogelijkheden voor alternatieve huisvesting. Daarnaast heeft u maandelijks overleg met de 
woningcorporatie over de huisvesting van vergunninghouders.
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Aangezien u de taakstelling inclusief achterstand heeft gerealiseerd en maatregelen aan het treffen bent om 
dit in de toekomst te voorkomen, beoordelen wij op basis hiervan dat u uw taak ten aanzien van huisvesting 
vergunninghouders adequaat (groen) heeft uitgevoerd. Dit betekent dat het actieve toezicht wordt beëindigd.

De nieuwe taakstelling voor uw gemeente voor het eerste halfjaar van 2022 is vastgesteld op 13 
vergunninghouders. Dit is exclusief de voorsprong van 2 vergunninghouder uit de tweede helft van 2021. 
Hierdoor moet u in de eerste helft van 2022 totaal 11 vergunninghouders huisvesten. Om aan de afspraak van 
de LRT te voldoen moet deze taakstelling op 1 juli 2022 in zijn geheel gerealiseerd zijn. Als het u lukt om in de 
eerste helft van 2022 meer vergunninghouders te huisvesten dan de taakstelling, dan heeft dit een gunstig 
effect op het inhalen van de totale achterstand voor de Flevolandse gemeenten. 

We beseffen dat de gestelde opgaven ten aanzien van opvang en huisvesting veel vragen van gemeenten. Toch 
is het van groot belang dat deze opgaven worden gerealiseerd om asielzoekers en vergunninghouders goed op 
te vangen en een goede start te kunnen geven in Nederland. 

Wij gaan ervan uit dat het ons gezamenlijk lukt om de taakstelling inclusief achterstand voor de eerste 
helft van 2022 te realiseren. De totale taakstelling voor de Flevolandse gemeenten over de eerste helft van 
2022 inclusief achterstand is 286 te huisvesten vergunninghouders. Om gemeenten te helpen bij het sneller 
creëren van huisvesting voor statushouders én andere doelgroepen is ondersteuning vanuit de Rijksoverheid 
beschikbaar. Zie hiervoor https://www.woningmarktbeleid.nl/onderwerpen/statushouders. Om de voortgang 
hierin te bespreken, zal er net als in 2021, een aantal bestuurlijke en ambtelijke bijeenkomsten worden 
gepland.

Op 1 juli 2022 is het volgende wettelijke peilmoment. Wij vragen u om, wanneer u uw taakstelling niet voor 1 juli 
2022 heeft gerealiseerd, ons daarvoor uiterlijk 1 augustus 2022 de door uw raad behandelde toezichtinformatie 
over de tweede helft van 2021 toe te sturen.

Wij attenderen u erop dat de beoordeling over de tweede helft van 2021 van alle gemeenten in Flevoland, 
inclusief deze brief, openbaar zal worden gemaakt via onze website.

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 L. Verbeek
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