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Toezichtoordeel Huisvesting Vergunninghouders; Ie helft 2018

Geacht college,

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken 
goed uitvoeren, dragen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een 
sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen. 
Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het 
uitgangspunt.

Op basis van de criteria uit het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 
beoordelen wij uw gemeente voor wat betreft ons systematisch toezicht op de 
huisvesting vergunninghouders als voldoet.

Datum

30 juli 2018

Ons kenmerk

C2204435/4382533

Uw kenmerk

Contactpersoon

L.M. (Luciënne) Pullen

Telefoon

(073) 681 20 59

Email

lpullen@brabant.nl

Bijlage(n)

Huisvesting vergunninghouders
De Huisvestingswet bepaalt dat gemeenten zorg moeten dragen voor de 
voorziening in de huisvesting van vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met 
een verblijfsvergunning. Daartoe bepaalt de rijksoverheid ieder half jaar het 
aantal vergunninghouders dat iedere gemeente moet plaatsen. Tijdige realisatie 
van die vastgestelde taakstelling is belangrijk voor het optimaal kunnen blijven 
benutten van de centrale opvangcentra waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk de 
opvang van asielzoekers die nog in procedure zijn en het bevorderen van snelle 
integratie in de Brabantse samenleving.

Criteria waaraan wij toetsen
Voldoet De gemeente realiseert op de wettelijke peildatum 100X of meer van

zijn taakstelling en er is geen sprake van achterstanden.

Voldoet De gemeente heeft één maand na de wettelijke peildatum zijn

gedeeltelijk taakstelling gehaald en er is geen sprake van achterstanden.

Voldoet niet De gemeente heeft één maand na de wettelijke peildatum zijn

taakstelling niet gehaald en/of er is sprake van achterstanden.

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017. 

Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd
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Toezichtsbevindingen

De taakstelling voor het eerste halfjaar van 201 8 voor uw gemeente bedroeg 
18 te huisvesten vergunninghouders. Daarnaast had uw gemeente uit eerdere 
perioden een achterstand van 1 vergunninghouder. Uw gemeente moest deze 
periode in totaal 19 vergunninghouders huisvesten.
Op grond van de realisatiecijfers van het COA per 1 juli 201 8 (peildatum) 
constateren wij dat u in het eerste halfjaar van 2018 23 vergunninghouders 
heeft gehuisvest. Dit betekent dat u de taakstelling voor deze periode heeft 
gerealiseerd.
Uw achterstand uit eerdere perioden heeft u ingelopen.

Taakstelling eerste Achterstand uit Totale taakstelling Realisatie 1 juli
halfjaar van 2018 eerdere perioden 2018
18 1 19 23

Datum

30 juli 2018

Ons kenmerk

C2204435/4382533

Oordeel

Op basis van de criteria uit het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 
beoordelen wij uw gemeente als voldoet.

Uw gemeente krijgt de kleur "groen" op het kaartje dat wij in oktober 2018 op 
onze website www.brabant.nl/ibt zullen publiceren.

Wij complimenteren u met het behaalde resultaat.

Gevraagde actie van uw kant

In verband met de rol van de gemeenteraad in de horizontale verantwoording 
gaan wij ervan uit dat u uw raad informeert over de ínhoud van deze brief.

Nieuwe taakstelling

Wij maken u er op attent dat voor het tweede halfjaar van 2018 uw taakstelling 
is vastgesteld op 16 vergunninghouders. Op 1 januari 2019 is het volgende 
wettelijke peilmoment.

Uit de sterk stijgende en dalende asielinstroom van de afgelopen járen blijkt dat 
de groep vergunninghouders die gehuisvest moet worden snel kan veranderen, 
zowel qua samenstelling als qua omvang. Het is daarom goed de situatie 
nauwlettend te volgen en er zo flexibel mogelijk op in te spelen. In het tweede 
halfjaar bestaat de taakstelling naar verwachting vooral uit nareizigers. Deze 
tellen mee voor de taakstelling.

Totaal overzicht eind dit jaar

Aan het eind van dit jaar zullen we u een totaaloverzicht sturen van de 
uitkomsten van ons systematisch toezicht op de gebieden Archieftoezicht, 
Financieel toezicht, Huisvesting Vergunninghouders, Monumentenzorg, 
Omgevingsrecht en Ruimtelijke Ordening.
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Tot slot
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw L.M. Pullen 
van ons team IBT huisvesting vergunninghouders. Zij is op maandag tot en met 
donderdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (073) 681 20 

59.

Datum

30 juli 2018
Ons kenmerk

C2204435/4382533

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze,

mw. drs. E. Breebaart,
programmamanager Interbestuurlijk Toezicht

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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