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Interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders
eerste helft 2019
Geacht college,
In het kader van de Bestuursovereenkomst Interbestuurlijk toezicht informeren wij u over hoe wij
uw prestaties over de eerste helft van 2019 op het gebied van huisvesting vergunninghouders
hebben beoordeeld.
Gemeenten dienen 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 eerste halfjaar van 2019 voor uw gemeente bedroeg 70 te huisvesten
vergunninghouders. Daarnaast had uw gemeente een achterstand uit de tweede helft van 2018 van
11 vergunninghouders. Daardoor diende uw gemeente deze periode 81 vergunninghouders te
huisvesten.
Op grond van de realisatiecijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en aan de hand
van de al bij ons bekende informatie, hebben wij vastgesteld dat u 77 vergunninghouders heeft
gehuisvest in de eerste helft van 2019.
In uw halfjaarlijks toezichtverslag geeft u aan dat er naar uw mening niet verwijtbare
omstandigheden zijn waarom de taakstelling niet tijdig is gerealiseerd. Er is op dit moment een
gezin van 10 personen aan uw gemeente gekoppeld door het COA. Dit gezin wacht al enige tijd op
een woning. Het is tot op heden nog niet gelukt om een woning te vinden, c.q. toestemming van
een corporatie te krijgen om een woning aan dit zeer grote gezin te koppelen. U geeft aan dat de
woningen in Almere niet zo groot zijn in de sociale sector, en ook in de vrije sector is een oplossing
nog niet voorhanden. U onderzoekt momenteel of het mogelijk is twee meerderjarige kinderen te
ontkoppelen en op een andere manier te huisvesten. Hiervoor is toestemming van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) nodig. U geeft aan dat dit overigens een landelijk probleem is. Wanneer u
er wel in was geslaagd dit gezin te huisvesten was er geen achterstand geweest, maar een
voorsprong. Het kan dus van 1 huisvesting afhangen of de taakstelling al-dan-niet wordt
gerealiseerd. Het niet beschikbaar hebben van een woning voor een groot gezin is geen
verschoonbare reden. Wel nemen wij om de verschillen in de administraties van gemeenten en het
COA door het zogenaamde 'na-ijleffect' enigszins te corrigeren, de geplaatste vergunninghouders en
die vergunninghouders die in fase 3 (de verhuisfase, duur 2 weken) zitten tot en met 31 juli 2019
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nog mee 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 vier personen
gehuisvest. Dit betekent dat uw gemeente de volledige taakstelling binnen 1 maand na het
wettelijke peilmoment, zijnde 1 juli 2019, heeft gerealiseerd.
Ondanks dat u de taakstelling op grond van de formele eisen niet heeft gehaald, oordelen wij dat u,
gelet op de voorgenoemde berekeningswijze, uw taak inzake huisvesting van vergunninghouders
adequaat (groen) heeft uitgevoerd. Dit betekent dat de intensiteit van het provinciaal toezicht laag
blijft.
Wij maken u erop attent dat voor het tweede halfjaar van 2019 uw taakstelling wederom is
vastgesteld op 70 vergunninghouders. Dit is exclusief de achterstand van 4 vergunninghouders uit
het eerste halfjaar van 2019, die u inmiddels heeft gehuisvest.
Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. Op 1 januari 2020 is het volgende wettelijke
peilmoment. Wij vragen u om, wanneer u uw taakstelling niet voor 1 januari 2020 heeft
gerealiseerd, ons daarvoor uiterlijk 1 februari 2020 de door uw raad behandelde toezichtinformatie
over de tweede helft 2019 toe te sturen.
Wij vertrouwen erop dat u zich onverminderd zult blijven inzetten.
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 toezichtbrieven.
Wij geven u in overweging om in het kader van de horizontale controle onze toezichtbrieven naar
uw gemeenteraad te sturen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter,
Drs. T. van der Wal

L. Verbeek

