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Onderwerp

Taakstelling huisvesting vergunninghouders 2e helft 2016
Geacht college,
Elke gemeente moet de aan hen toegewezen vergunninghouders voorzien van een passende woning,
dit is geregeld in de Huisvestingwet. De provincie houdt op grond van de Gemeentewet toezicht op
gemeenten voor wat betreft het huisvesten van vergunninghouders.
In deze brief informeren wij u over hoe wij uw prestaties in de 2e helft van 2016 op het gebied van
huisvesting vergunninghouders hebben beoordeeld.
De taakstelling voor het 2e half jaar van 2016 voor uw gemeente bedroeg 104 vergunninghouders. De
achterstand uit de 1e helft van 2016 bedroeg 4. Derhalve diende uw gemeente in de 2e helft van
2016 108 vergunninghouders te huisvesten.
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 123 vergunninghouders heeft
gehuisvest in de 2e helft van 2016. U heeft de afgelopen taakstellingsperiode de achterstand
weggewerkt en er is afgesloten met een voorsprong van 15 vergunninghouders.
Op basis hiervan hebben wij beoordeeld dat u uw taak ten aanzien van huisvesting van
vergunninghouders adequaat heeft uitgevoerd. Dit betekent dat de intensiteit van het provinciaal
toezicht laag blijft.
Tot slot maken wij u er op attent dat voor het 1e halfjaar van 2017 uw taakstelling is vastgesteld op
58 te huisvesten vergunninghouders, dit is exclusief de voorsprong van 15 vergunninghouders.
Wij hebben vertrouwen dat u zich onverminderd zult blijven inzetten.
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