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Onderwerp
Opvang Afghanen

Aan de leden van Provinciale Staten

1.

Kent u de berichten ‘Rijk zoekt meer opvangplekken voor Afghanen’1 en
‘Opvanglocaties dreigen vol te raken. Regering vraagt gemeenten meer plek te
maken’2?
Antwoord
Ja deze berichten zijn bekend.

2.

Welke inzet gaat het college plegen om ook in onze provincie opvangplekken voor
Afghanen te realiseren en hoe verloopt het gesprek met gemeenten hierover?

Antwoord
De Gedeputeerde Wonen neemt vanuit haar toezichtsrol deel aan de Provinciale
Regietafel (PRT) richting gemeenten in de realisatie van hun taakstelling om
vergunninghouders te huisvesten. Deze huisvesting draagt bij aan de beschikbaarheid
van opvangplekken

in de AZC’s. Als provincie zetten wij in op realisatie en houden wij

hierop toezicht via het aanvullend beleidskader Huisvesting Vergunninghouders. Dit
resulteert in een halfjaarlijkse rapportgage. Als hieruit blijkt dat gemeenten op de
bestuurlijke interventieladder worden opgenomen dan worden hier vooraf vastgestelde
acties genomen bij om huisvesting te bespoedigen.

De commissaris van de Koning heeft daarnaast

– in zijn rol als Rijksheer – van de

minister de opdracht gekregen om opvangplekken voor asielzoekers te bevorderen in
Zuid-Holland evenals de doorstroom van vergunninghouders om de doorstroom uit de
opvanglocaties te versnellen. Hierover voert hij gesprekken met het COA, gemeenten
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https://www.telegraaf.nl/nieuws/1100615653/rijk-zoekt-meer-opvangplekken-voor-

afghanen
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https://www.nrc.nl/nieuws/2021/08/25/opvanglocaties-dreigen-vol-te-raken-regering-

vraagt-gemeenten-meer-plek-te-maken-a4056049
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en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). Hij legt hierover verantwoording af aan de minister
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van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (Provinciewet, artikel 182, vijfde lid).
Op de PRT alsmede de afgeleide regionale regietafels worden de mogelijkheden
besproken die door de betreffende gemeentes met het COA en het RVB verkend
worden. Het COA en de gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor het realiseren
van opvangcentra voor asielzoekers.

3.

Welke mogelijkheden ziet het college voor zich?

Antwoord
Door goede en snelle huisvesting van vergunninghouders, wordt de druk op
asielopvangcentra verlicht. Hierop richt zich onze provinciale toezichtsrol.
Aan de PRT participeert de provincie door actief mee te denken over
mogelijkheden met een positieve basishouding en door het bieden van ambtelijke
capaciteit ter ondersteuning van de 5 regionale regietafels.

Ook stelt brengt de provincie mogelijkheden in beeld

die met de regio’s worden

besproken om opvang c.q. flexwonen te realiseren. Ten aanzien van het versnellen
van woningbouw zet de provincie in op duurzaam meer sociale woningbouw voor
alle doelgroepen, niet alleen vergunninghouders, die op dat segment zijn
aangewezen. Om gemeente te stimuleren en realisatie te versnellen heeft de
provincie een aantal subsidieregelingen, zoals de Vliegende Brigade, drie
subsidieregelingen ter stimulering van sociale woningbouw en één regeling voor
sociale huur en middenhuur. Daarnaast biedt de provincie
ondersteuningsverklaringen aan gemeenten voor aanvragen die zij indienen voor
de Woningbouwimpuls van het Rijk, neemt de provincie barrières weg en zet in op
het versnellen van procedures en versnellen binnen de bouwketen. Ook stelden wij
in mei jl. het Programmaplan flexwonen (2021-2024) vast.

Daarnaast worden zoals bij antwoord 2 aangegeven op de PRT alsmede de afgeleide
regionale regietafels de mogelijkheden besproken die door de betreffende gemeentes
met het COA en het RVB verkend worden.

4.

Lukt het de provincie om via de provinciale regietafels over migratie uiterlijk in de
tweede week van september concrete afspraken te maken? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Zie antwoord op vraag 2. In de media hebt u kunnen vernemen dat de gezamenlijke
inzet inmiddels heeft geleid tot de eerste resultaten, zoals in de Hoeksche Waard.

5.

Wordt er ook ingezet op meer woningen voor statushouders? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Zie antwoorden op vraag 2 en 3. Daarnaast beseffen wij ons ook dat de druk op de
woningmarkt groot is en dat dit zeker geldt voor alle woningzoekenden die
aangewezen zijn op een sociale huurwoning. Om voor deze doelgroep, waaronder
vergunninghouders, het woningaanbod te vergroten zetten wij gericht instrumenten in
om gemeenten bij de realisatie van dit segment te faciliteren.
6.

Kunt u Provinciale Staten op de hoogte stellen en houden van de uitkomst van deze
inzet? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
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Antwoord
U wordt regelmatig geïnformeerd door Gedeputeerde Staten over de inzet van onze
instrumenten zoals toegelicht in het antwoord op vraag 3. Zo bent u in de brief van 12
juli jl. op de hoogte gebracht over de realisatiecijfers rond de huisvesting van
vergunninghouders en bent u in de brief van 15 juli jl. geïnformeerd over de
beschikkingen van de subsidieregelingen Vliegende Brigade, sociale woningbouw en
de Knelpuntenpot.
Daarnaast wordt het domein huisvesting vergunninghouders verantwoord via de
jaarlijkse IBT rapportage.
Als hier verder aanleiding toe is zal Gedeputeerde Staten u hier actief over
informeren.

Over de rol van de CdK als Rijksheer legt hij verantwoording af aan de minister.
Uiteraard is hij bereid om u een toelichting te geven over zijn werkzaamheden als
Rijksheer op dit onderwerp.

Tot slot: Wij roepen de leden van Provinciale Staten op om hun netwerk bij gemeenten
in te zetten om samen de schouders onder deze opgave te zetten en tot een zo mooi
mogelijk resultaat te komen.

Den Haag, 28 september 2021

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,

voorzitter,

drs. H.M.M. Koek

drs. J. Smit

