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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, 

Datum 

9 maat 2015 

Ons kenmerk 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

L. Pullen 

Algemene Directie 

Bestuurlijke Organisatie Ã 

Toezicht 

Telefoon 

(073) 681 2059 

Fax 

Bijlage(n) 

1 

E-mail 

LPullen@brabant.nl 

drs. E. Breebaart, 
Afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht. 

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, 

Op grond van artikel 28 van de Huisvestingswet 2014 draagt uw college zorg 
voor de voorziening in de huisvesting van vergunninghouders overeenkomstig 
de voor uw gemeente geldende taakstelling. 

De taakstelling voor het tweede halfjaar van 2014 voor uw gemeente bedroeg 
1 3 vergunninghouders. De achterstand uit eerdere taakstellingsperioden 
bedroeg voor uw gemeente 7 vergunninghouders. Derhalve diende uw 
gemeente in de tweede helft van 2014 in totaal 20 vergunninghouders te 
huisvesten. 

Datum 

9 maart 2015 

Ons kenmerk 

3787451 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

L.M. Pullen 

Telefoon 

(073) 681 20 59 

E-mail 

lpullen@brabant.nl 

Bijlage(n) 

Op grond van de realisatiecijfers van het COA per 1 januari 2015 constateren 
wij dat u in het tweede halfjaar van 2014 in totaal 7 vergunninghouders heeft 
gehuisvest. Dit betekent dat u de taakstelling voor deze periode niet heeft 
gerealiseerd. Uw achterstand uit eerdere perioden heeft u inmiddels deels 
ingelopen. 

Wi j hebben contact gehad met de heer R. Peeters van uw gemeente. Hij 
heeft aangegeven dat de reden voor de achterstand te maken heeft met 
de samenstelling van de gezinssituatie van de vergunninghouders (alleen 
alleenstaanden). Verder is gemeld dat de gemeente Steenbergen geen 
krimpgemeente is en dat mutaties bij de woningbouwverenigingen schaars 
zijn. 

Op 3 februari 2015 hebben wij overleg gehad met de regievoerder van het 
COA over de achterstand van uw gemeente. Deze heeft aangegeven dat er 
inmiddels voldoende gezinnen aan uw gemeente zijn gekoppeld en dat er 
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gezinsherenigingen worden verwacht. Indien deze gezinnen worden gehuisvest 
dan heeft u alsnog aan de taakstelling over het tweede halfjaar van 2014 
voldaan en uw achterstanden uit het verleden ingelopen. 

Datum 

9 maart 2015 

Ons kenmerk 

3787451 

Tenslotte wijzen wij u erop dat voor het eerste halfjaar van 2015 uw 
taakstelling 20 vergunninghouders bedraagt. Wi j verwachten dat u deze 
taakstelling, samen met bovengenoemde achterstand, op het volgende 
peilmoment (1 juli 2015) heeft gerealiseerd. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

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

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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