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Op 30 september 2015 (#1790747) hebben Gedeputeerde Staten toegezegd om
Provinciale Staten twee tot drie maal per jaar met een mededeling te informeren
over de stand van zaken op het dossier Huisvesting Vergunninghouders. Dit naar
aanleiding van schriftelijke vragen van de Christen Unie (d.d. 03-09-2015) over
dit onderwerp.

^^^^^^
Hoekstra-Sets
Afdeling/Bureau

Openbaarheid

In het kader van de op 25 januari 2015 ondertekende bestuursovereenkomst
Openbaar
'Interbestuurlijk toezicht' informeren Gedeputeerde Staten van Flevoland de
Flevolandse gemeenten over hoe wij hun prestaties over de 2^ helft van 2017 op Portefeuillehouder
het gebied van huisvesting vergunninghouders hebben beoordeeld. Elke gemeenLodders j .
te moet op grond van de Huisvestingswet 2014 de aan hen toegewezen vergun[
ninghouders voorzien van een passende woning.
-i-^^ kennisname aan PS en
burgerleden

Deze mededeling geeft inzicht in de stand van zaken ten aanzien van het onderwerp Huisvesting vergunninghouders en de rol van interbestuurlijk toezicht op dit
dossier. Bij het interbestuurlijk toezicht ligt de nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenten en is de rol (het primaat) van de gemeenteraad
versterkt. De provincie Flevoland zal hierdoor terughoudend (sober) optreden als
de uitvoering door de gemeente voldoende is en de gemeentelijke controle op de
uitvoering voldoende is gewaarborgd.
Mededeling:

Elk halfjaar krijgt iedere gemeente vanuit het Rijk een taakstelling opgelegd om
een aantal vergunninghouders te huisvesten. Dit aantal is gerelateerd aan het
aantal inwoners van de gemeente. De provincie Flevoland beoordeelt in het
kader van interbestuurlijk toezicht aan het einde van de zogenaamde taakstellingsperiode of de gemeenten de taakstelling hebben gerealiseerd.
Taakstellingsperiode 2' helft 2017
Uitgangspunt is dat de gemeenten de taakstelling, inclusief eventuele achterstanden, binnen de taakstellingsperiode moeten realiseren. De taakstelling voor
de 2^ helft van 2017 was 236 vergunninghouders, de voorsprong 34, hiermee komt
het aantal te huisvesten vergunninghouders op 202 voor de 2® helft van 2017. De
Flevolandse gemeenten hebben in totaal 253 vergunninghouders gehuisvest in de
2^ helft van 2017, hiermee is wederom de taakstelling, inclusief eventuele achterstanden, gerealiseerd en er is zelfs geëindigd met een voorsprong van 51
vergunninghouders, dit is een realisatie van 125%.
In onderstaande tabel staan per gemeente de achterstanden en/of voorsprong uit
de voorgaande taakstellingsperiode, taakstelling voor de 2^ helft 2017, het aantal
huisvestingen in deze periode en de achterstanden of voorsprong aan het einde
van de taakstellingsperiode.
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Gemeente

Restant
1^ helft
2017

Taakstelling
2^ helft
2017

16
Almere
+1
Dronten
Lelystad
+43
Noordoostpolder
+21
7
Urk
8
Zeewolde
+34
Totaal
*+ betekent dat er een voorsprong is.

Totaal te
huisvesten
r helft
2017
131
115
24
23
45
2
27
6
19
12
21
13
202
236

Gehuisvest

130
22
43
26
21
11
253

Stand
per 1
januari
2018
99,9%
1
1
99,9%
191%
+41*
+20*
174,0%
121,0%
+2*
52,0%
10
125,0%
+51*

De gemeenten Lelystad, Noordoostpolder en Urk zijn geëindigd met een voorsprong.
De gemeente Dronten heeft de taakstellingsperiode afgesloten met een achterstand van 1 vergunninghouder. De gemeente Dronten geeft in haar halfjaarlijks toezichtverslag aan dat op 31 december 2017 nog 1 persoon is gehuisvest. De uitstroomdatum bij het COA is twee weken later en hierdoor pas in 2018 verwerkt. Deze achterstand is in het kader van IBT niet verwijtbaar en daarom
wordt deze vergunninghouder in mindering gebracht op de achterstand. Hiermee heeft de gemeente Dronten haar taakstelling gerealiseerd.
De gemeente Zeewolde heeft de taakstellingsperiode afgesloten met een achterstand van 10 vergunninghouders. De gemeente Zeewolde geeft in haar halfjaarlijks toezichtverslag aan dat er nog 5
personen zijn gehuisvest op 19 december 2017 en 22 december 2017. De uitstroomdatum bij het
COA is twee weken later en hierdoor pas in 2018 verwerkt. Deze achterstand is in het kader van IBT
niet verwijtbaar en daarom worden deze 5 vergunninghouders in mindering gebracht op de achterstand. Hiermee komt de achterstand op 5 vergunninghouders. 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 5 februari 2017 nog meegenomen in de realisatiecijfers van de gemeente.
Dat is bepaald door gebruik te maken van het Taakstelling Volg Systeem (TVS) van het COA. Dat
betekent dat uw gemeente 10 vergunninghouders (10 personen geplaatst en o personen in fase 3)
nog heeft geplaatst, hiermee is de achterstand en taakstelling voor de 2^ helft van 2017 gerealiseerd.
Deze gemeenten hebben het oordeel adequaat gekregen.
De gemeente Almere is de 2e helft van 2017 begonnen met een achterstand van 16 vergunninghouders en een nieuwe taakstelling van 115 vergunninghouders. Het totaal aantal te huisvesten vergunninghouders voor het 2^ half jaar van 2017 komt hiermee op 131 vergunninghouders. De gemeente Almere heeft 130 personen gehuisvest en heeft hiermee de taakstelling afgesloten met een
achterstand van 1 vergunninghouder. De gemeente Almere geeft in haar halfjaarlijks toezichtverslag aan dat er nog 10 personen in 5 woningen zijn gehuisvest in de tweede helft van december
2017. De uitstroomdatum bij het COA is twee weken later en hierdoor pas in 2018 verwerkt. Deze
achterstand is in het kader van IBT niet verwijtbaar en daarom worden deze 10 vergunninghouders
in mindering gebracht op de achterstand. Hiermee heeft de gemeente Almere haar taakstelling
gehaald en achterstand weggewerkt. De gemeente Almere staat sinds 29 maart 2016 onder actief
toezicht (#1887058).
De gemeente Almere heeft laten zien dat zij zich actief inzet op dit dossier. De interne capaciteit
bij de gemeente is op orde gebracht, ook zijn maatregelen genomen om snel te kunnen op- en
afschalen wanneer de situatie daarom vraagt. De afspraken met de woningcorporaties op het ge-
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bied van uitvoering hebben eveneens tot resultaat geleid: de gemeente Almere heeft niet alleen de
taakstelling van de 2® helft van 2017 gerealiseerd, maar ook de achterstand ingelopen.
Aangezien de gemeente Almere de taakstelling heeft gerealiseerd en de achterstanden heeft ingelopen en maatregelen heeft genomen om dit in de toekomst te voorkomen, is de gemeente Almere
beoordeeld als adequaat en is het actieve toezicht beëindigd. Het actieve toezicht wordt beëindigd
indien er geen achterstanden meer zijn en tevens de volledige taakstelling is gerealiseerd.

