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Toelichting vragensteller

In een artikel van ad.nl (1) op 5 december 2018 valt te lezen dat de gemeente

Nissewaard van de provincie Zuid-Holland helemaal geen voorrang hoeft te geven

aan statushouders bij het toekennen van sociale woningen.

 

Dit komt, omdat de verplichte urgentiecategorie “vergunninghouders” is geschrapt

door het Rijk. Gemeenten zijn nog altijd wel verplicht om statushouders te huisvesten.

De provincie ziet daarop toe via een interventieladder. 

 

Volgens wethouder Jan Willem Mijnans (ONS) van de gemeente Nissewaard moet de

gemeente statushouders toch voorrang geven, ondanks dat het van het Rijk niet meer

hoeft, omdat anders de taakstelling niet gehaald wordt:

 

“De kans dat ze zelf binnen twaalf weken een woning vinden, is nihil.”

 

En dat de provincie handhaaft, blijkt wel uit het feit dat wethouder Mijnans onlangs op

audiëntie moest bij gedeputeerde Adri Bom (CDA) om uit te leggen waarom

Nissewaard nu al een aantal keer de taakstelling niet heeft gehaald.

 

In het slechtste geval wordt de zesde en laatste trede van de genoemde

interventieladder bereikt, wat betekent dat de provincie de taakstelling van een

“falende” gemeente overneemt en de door haar gemaakte kosten stuurt naar de

betreffende gemeente. 

 

Wat de PVV betreft kunnen Zuid-Hollandse gemeenten lak hebben aan de taakstelling

en zou de provincie duidelijk richting het Rijk moeten aangeven dat zij “falende”

gemeenten hun gang laat gaan en bv. niet de zesde trede van de interventieladder

gaat uitvoeren. 

                                                          
1 https://www.ad.nl/voorne-putten/huurhuizen-niet-meer-met-voorrang-naar-

vluchtelingen~aa85edb6/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing

_web 

https://www.ad.nl/voorne-putten/huurhuizen-niet-meer-met-voorrang-naar-vluchtelingen~aa85edb6/?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=socialsharing_web
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Hoewel dit op papier botst met regelgeving van het Rijk, is de PVV van mening dat

gezien de enorme woningnood in veel Zuid-Hollandse gemeenten, culturele en

sociaal-economische problemen met statushouders, de provincie inzake de

interventieladder keihard moet lobbyen in Den Haag, al dan niet in IPO-verband. 

 

Bovendien zou de provincie richting het Rijk moeten aangeven dat zij maximaal moet

inzetten op het laten terugkeren van zogenaamde vluchtelingen naar veilige landen in

de regio waar ze vandaan komen. Zo zijn bv. grote delen van Syrië inmiddels weer

veilig.

 

1. Bent u bereid, gezien de enorme woningnood, culturele en sociaal-economische

problemen met statushouders, om alle Zuid-Hollandse gemeenten een brief te sturen

waarin u aangeeft dat zij de voorrang voor statushouders gewoon kunnen schrappen,

alsmede dat de provincie niet meer de taakstelling handhaaft & bent u bereid inzake

de interventieladder keihard te gaan lobbyen in Den Haag, al dan niet in IPO-verband?

Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

 

Wij zijn niet voornemens de Zuid-Hollandse gemeenten een dergelijke brief te sturen.

Wat betreft de voorrang merken wij op dat de wetgever nadrukkelijk de bevoegdheid

bij de gemeenteraad heeft gelegd om in de huisvestingsverordening op te nemen dat

bij het verlenen van huisvestingsvergunningen voorrang wordt gegeven aan

woningzoekenden waarvoor de voorziening in de behoefte aan woonruimte dringend

noodzakelijk is. Wij willen niet in deze bevoegdheid treden. 

Overigens merken wij op dat vergunninghouders niet perse in sociale woningen

hoeven te worden gehuisvest maar dat gemeenten ook andere mogelijkheden

hebben zoals getransformeerde kantoren, tijdelijke woningen, flexplekken etc.

 

Wat betreft onze toezichthoudende taak merken wij op dat dit een wettelijke taak

van de provincie is en dat wij die onverminderd blijven uitvoeren. 

 

2. Bent u ook bereid richting het Rijk aan te geven dat zij maximaal moet inzetten op het

laten terugkeren van zogenaamde vluchtelingen naar veilige landen in de regio waar

ze vandaan komen? Zo nee, waarom niet? Graag een gemotiveerd antwoord.

 

Terugkeer is het domein van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit ministerie

heeft voor de terugkeer van vreemdelingen van wie de verblijfsvergunning is

afgewezen, de verblijfsvergunning is ingetrokken of van mensen die illegaal in

Nederland verblijven een proces opgesteld. Dit proces wordt uitgevoerd door de

Dienst Terugkeer en Vertrek. Wij zijn van mening dat deze rijkstaak daarmee goed

belegd is. 

Den Haag, 21 december 2018

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris,                                    voorzitter,

 

drs. H.M.M. Koek                        drs. J. Smit


