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Onderwerp

Reactie woningbouwprogrammering Drechtsteden:
huisvesting vergunninghouders
Geachte
In uw brief van 28 mei 2020 met uw reactie op onze reactie op de Rapportage Wonen in de
Drechtsteden 2019 gaat u ook in op onze opmerking dat de gemeenten in uw regio, op één na,
per 1 januari 2020 allemaal een achterstand hadden bij het realiseren van de opgave en op onze
vraag aan de gemeenten om actie te ondernemen om meer en sneller vergunninghouders te
huisvesten.
In uw reactie gaat u in op een aantal items met betrekking tot het huisvesten van
vergunninghouders. In het onderstaand geven wij een reactie op die items.
Samenwerking
Wij delen met u dat een goede samenwerking tussen de gemeenten in uw regio en de goede
Bezoekadres
Zuid-Hollandplein 1

contacten met de regievoerder van het COA en de provincie onontbeerlijk zijn om uw opgave te
realiseren.

2596 AW Den Haag
Tram 9 en de buslijnen
90, 385 en 386 stoppen
dicht bij het
provinciehuis. Vanaf
station Den Haag CS is
het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto’s is beperkt.

Omkoppelingen
Naar aanleiding van uw vraag om het een gemeente niet aan te rekenen als die niet in staat is
tijdig te voorzien in een woning voor grote gezinnen of in een aangepaste woning voor een
huishouden van een vergunninghouder die om medische redenen een dergelijke woning nodig
heeft, hebben wij bij de aanpassing van ons aanvullend beleidskader in onze vergadering van 1 6
juni 2020, besloten dat wij de omkoppeling van een groot gezin (is een gezin van 8 personen of
meer) of van een gezin waarvoor op medische gronden een aangepaste woning noodzakelijk is
de gemeente niet zullen aanrekenen.
Termijn van 1 0 weken
In uw brief schrijft u dat de termijn van 1 0 weken bijna niet te halen is en dat deze termijn
geëvalueerd zou moeten worden.
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De door u voorgestelde evaluatie is een zaak van het Rijk. Wij zijn van mening dat het op dit
moment niet reëel is te pleiten voor een aanpassing van deze termijn. Dit omdat een van de
redenen dat de grenzen van de opvangcapaciteit in zicht komen, juist het grote aantal
vergunninghouders is, dat te lang in de opvang verblijft omdat zij niet tijdig worden gehuisvest.
Aantallen gehuisveste vergunninghouders op toets momenten
In uw brief vraagt u aandacht voor het aantal volgens TVS gehuisveste vergunninghouders op 1
januari en 1 juli en tijd die het kost om een vergunninghouders als gehuisvest in TVS te
registreren. U verwijst daarbij naar de mogelijkheid om huurcontracten aan de provincie te sturen.
Wij zijn van mening dat gemeenten er in principe voor dienen te zorgen dat vergunninghouders
ruim voor 1 januari of 1 juli worden gehuisvest. Dan zal immers de verwerking van de huisvesting
in TVS geen item zijn.
Gevolgen Coronacrisis
Tot slot refereert u aan de gevolgen van de Coronacrisis voor de huisvesting van
vergunninghouders.
Wij weten dat de partijen betrokken bij de huisvesting vanaf half maart 2020 een Coronaproof
werkwijze moesten ontwikkelen en dat dat de nodige tijd heeft gevraagd. Inmiddels hebben veel
gemeenten een dergelijke werkwijze.
Wij zullen in het kader van onze besluitvorming met betrekking tot de stand van zaken per 1 juli
2020 bezien op welke wijze wij rekening houden van de gevolgen van deze crisis.
Tot slot
Wij hopen dat de gemeenten in de Drechtsteden zich in blijven zetten voor de huisvesting van
vergunninghouders. Temeer omdat wij verwachten dat de opgave in de komende tijd door de
inzet van de taskforce bij de IND groter zal worden.
Wij wensen u veel succes bij het huisvesten.
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