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Toezichtbrief Interbestuurlijk toezicht inzake taakstelling huisvesting
vergunninghouders 2e helft 2018
Geacht college,
In het kader van de Bestuursovereenkomst 'Interbestuurlijk toezicht' 1 informeren wij u over hoe wij
uw prestaties over de 2e helft van 2018 op het gebied van huisvesting vergunninghouders hebben
beoordeeld. Wij complimenteren u met het behaalde resultaat.
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 2e halfjaar van 2018 voor uw gemeente bedroeg 26 te huisvesten
vergunninghouders. Daarnaast had uw gemeente een achterstand uit de 1 e helft van 2018 van 4
vergunninghouders. Daardoor diende uw gemeente deze periode 30 vergunninghouders te
huisvesten.
Aan de hand van de al bij ons bekende informatie, hebben wij vastgesteld dat u 40 vergunninghouders heeft gehuisvest in de 2e helft van 2018. Dit betekent dat u de taakstelling voor deze
periode heeft afgesloten met een voorsprong van 10 vergunninghouders.
Op basis hiervan beoordelen wij dat u uw taak inzake de huisvesting van vergunninghouders dan ook
adequaat (groen) heeft uitgevoerd. Dit betekent dat de intensiteit van het provinciaal toezicht laag
blijft.
Wij maken u er op attent dat voor het 1e halfjaar van 2019 uw taakstelling is vastgesteld op 19
vergunninghouders, dit is exclusief de voorsprong van 10 vergunninghouders uit het 2 e halfjaar van
2018.
Hiermee is voor ons deze toetsingsronde afgerond. Op 1 juli 2019 is het volgende wettelijke
peilmoment. Wij vragen u om, wanneer u uw taakstelling niet voor 1 juli 2019 heeft gerealiseerd,
ons daarvoor uiterlijk 1 augustus 2019 de door uw raad behandelde toezichtinformatie over de
1e helft van 2019 toe te sturen.
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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,

mr. drs. T. van der Wal

L. Verbeek

