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Onderwerp 

Huisvesting van vergunnighouders 
Datum 

3 september 2015 

Ons kenmerk 

drs. E. Breebaart, 
Afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht. 

Uw kenmerk 

Geachte raad, 

Een uitgangspunt van het vernieuwde interbestuurlijk toezicht is dat de 
gemeente zelf verantwoordelijk is voor de (kwaliteit van) taakuitvoering. Hierbij 
wordt vertrouwd op de controle door en verantwoording aan de 
volksvertegenwoordiging (de gemeenteraad). 

Om u in uw controlerende rol van dienst te zijn, sturen wij u hierbij een 
afschrift van de brief die wij heden hebben verzonden aan het college van 
burgemeester en wethouders van uw gemeente. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

C o n t a c t p e r s o o n 

L. Pullen 

Algemene Directie 

Bestuurlijke Organisatie i 

Toezicht 

Telefoon 

(073) 681 2 0 5 9 

Fax 

Bijlage(n) 

1 
E-mail 

LPullen@brabant.nl 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document 
digitaal ondertekend 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de treintaxi en met de 
OV-fiets. 
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Huisvesting vergunninghouders 

Geacht college, 

Datum 

8 september 2015 

Ons kenmerk 
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Uw kenmerk 

Tot uw verantwoordelijkheden behoort het tijdig huisvesten van vergunning
houders volgens de voor uw gemeente geldende taakstelling. Het Rijk stelt voor 
iedere gemeente in Nederland elk half jaar de taakstelling vast. Dit is geregeld 
in de Huisvestingswet 2014. 

Vanuit onze wettelijke rol als interbestuurlijk toezichthouder houden wij zicht op 
het tijdig realiseren van de taakstelling door gemeenten. Zo nodig spreken wij 
een gemeente daarop aan met gebruikmaking van de zogeheten bestuurlijke 
interventieladder. Tijdige realisatie van de vastgestelde taakstelling is belangrijk 
voor het bevorderen van snelle integratie in de Brabantse 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. 

In deze brief informeren wij u over de realisering van de taakstelling door uw 
gemeente over de periode van het afgelopen half jaar. 

Taakstelling 
De taakstelling voor het eerste halfjaar van 2015 voor uw gemeente bedroeg 
20 vergunninghouders. De achterstand uit eerdere taakstellingsperioden was 
1 3 vergunninghouders. Daardoor diende uw gemeente in de eerste helft van 
2015 in totaal 33 vergunninghouders te huisvesten. 

Realisatiecijfers COA 
Op grond van de realisatiecijfers van het COA per 1 juli 2015 constateren wij 
dat u in het eerste halfjaar van 2015 in totaal 21 vergunninghouders heeft 
gehuisvest. Dit betekent dat u de taakstelling voor deze periode gerealiseerd. 
Uw achterstand uit eerdere periode heeft u bijna ingelopen. 

Contactpersoon 

L M . Pullen 

Telefoon 

(073) 681 20 59 

Email 

lpullen@brabant.nl 

Biįlage(n) 

Bereikbaarheid met 
openbaarvervoer: zie 
www.brabant.nl/busentaxi 
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Oorzaak achterstand 
Wij hebben met de heer Peeters van uw gemeente contact gehad over de 
achterstand in de huisvesting van vergunninghouders. Hij gaf per e-mail van 2 
september 2015 de volgende terugkoppeling: 

» Steenbergen is geen krimpgemeente en mede daardoor zijn er te 
weinig mutaties. 

« Er is onderzoek verricht naar de private woningmarkt. Gebleken is dat 
er sporadisch woningen tegen te hoge huur worden aangeboden. 

« Er wordt intensief samengewerkt met de 2 woningstichtingen, 
Vluchtelingenwerk Steenbergen en de Sociale Dienst. Daardoor is in 
elk geval de taakstelling over het eerste halfjaar gerealiseerd. 

» Er is een afspraak met de woningstichtingen om geschikte woningen zo 
snel mogelijk aan te bieden voor de doelgroep. 

« Er zijn inmiddels voldoende grote gezinnen (4 personen) gekoppeld 
om aan de taakstelling over de tweede helft van 2015 te kunnen 
voldoen en de achterstand volledig in te kunnen lopen. 

» Uw gemeente heeft vertrouwen in de huidige aanpak. 

Nieuwe taakstelling 
Tot slot maken wij u er op attent dat voor het tweede halfjaar van 2015 uw 
taakstelling is vastgesteld op 21 vergunninghouders. Wi j verwachten dat u 
deze taakstelling, samen met de bovengenoemde achterstand, op het volgende 
peilmoment zijnde 1 januari 2016 heeft gerealiseerd. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw L. Pullen, 
team IBT huisvesting vergunninghouders. Zij is tijdens kantooruren (maandag tot 
en met donderdag) bereikbaar via telefoonnummer 073-6812059 of per email 
lpullen@brabant.nl 

Datum 

8 september 2015 

Ons kenmerk 

C 2 1 7 6 7 2 1 / 3 8 5 7 6 3 4 

Een afschrift van deze brief zenden wij aan de raad van uw gemeente. 
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Datum 

namens deze, 8 september 2015 

Ons kenmerk 

C 2 1 7 6 7 2 1 / 3 8 5 7 6 3 4 

mw. drs. E. Breebaart, 
hoofd Interbestuurlijk Toezicht. 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

"Met interbestuurlijk toezicht dragen wij bij aan een veilige en duurzame 

leefomgeving in Brabant. Daarmee bevorderen wij dat de Brabantse lokale 

overheden krachtige overheden zijn, die hun maatschappelijke taken correct 

uitvoeren. Zodat burgers kunnen vertrouwen op hun overheid. " 
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