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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-786512624 DOS-2020-

0010065

Onderwerp

Beantwoording Statenvragen 3785 m.b.t. opvang Afghanen

Advies

1. Vast te stellen de beantwoording van de Statenvragen 3785 van PvdD, DENK en SP met
betrekking tot opvang Afghanen

2. Vast te stellen de publiekssamenvatting bij de beantwoording Statenvragen 3785 met

betrekking tot opvang Afghanen.

Besluit GS

Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder om in de beantwoording de

bewoordingen “kaart” en “locatie(s)” weg te halen en deze te vervangen door bijvoorbeeld

“mogelijkheden”.

Bijlagen

Beantwoording Statenvragen 3785

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 28 september 2021 30 september 2021
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1 Toelichting voor het College

 

Dit voorstel wordt voorgelegd om de beantwoording van de Statenvragen van de fracties PvdD,

Denk en SP vast te stellen en de publiekssamenvatting van de beantwoording vast te stellen.

In deze beantwoording gaat gedeputeerde Koning in op de wijze waarop provincie Zuid-Holland

werkt aan het realiseren van voldoende opvang voor asielzoekers en huisvesting voor 

statushouders.  

Enerzijds zet de provincie in op het realiseren van noodopvang om de instroom als gevolg van de

vluchtelingencrisis ook in provincie Zuid-Holland op te kunnen vangen. Anderzijds zet de

provincie in op het realiseren van meer mogelijkheden voor huisvesting van aandachtsgroepen

waaronder statushouders door o.a. subsidieregelingen en flexwoningen.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excusief BTW : zie beantwoording vragen, geen extra kosten als gevolg van

deze beantwoording.

Programma  : Ambitie 6 - Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s als gevolg van deze

beantwoording. 

Juridisch kader

Als gevolg van de wet Vitalisering Generiek Toezicht houdt de provincie interbestuurlijk toezicht

op gemeenten. In de Huisvestingswet artikel 28 is opgenomen dat gemeenten de taakstelling

huisvesten vergunninghouders dienen te realiseren. In de Gemeentewet is opgenomen dat de

provincie hier toezicht op houdt.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 Niet van toepassing. 

 

3 Proces

 

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

 

4 Participatie en rolneming

 

Het realiseren van opvang is primair een zaak van gemeenten met het COA. Provincie neemt

deel aan samenwerking met onze ketenpartners vanuit het Rijk: departementen JenV, BZK, SZW,

COA, Rijksvastgoedbedrijf en de gemeenten om integraal bij te dragen aan opvang en

huisvesting.
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5 Communicatiestrategie

Wanneer er sprake is van persvragen wordt dit met de woordvoerder van gedeputeerde Koning

opgepakt.


