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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-744638173 DOS-2019-
0009522

Onderwerp

Huisvesting vergunninghouders reactie op brief Drechtsteden

 
Advies

1 . Vast te stellen de brief aan de bestuurlijke werkgroep Wonen Drechtsteden, waarin wordt

ingegaan op de door de Bestuurlijke werkgroep Wonen Drechtsteden opgevoerde punten.

2. Vast te stellen de publieksamenvatting van de brief aan de bestuurlijke werkgroep Wonen

Drechtsteden, waarin wordt ingegaan op de door de Bestuurlijke werkgroep Wonen

Drechtsteden opgevoerde punten.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
GS-brief aan de Bestuurlijke Werkgroep Wonen Drechtsteden huisvesting vergunninghouders

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 14 juli 2020 -



2/2

1 Toelichting voor het College

 

In haar brief geeft de Bestuurlijke Werkgroep Wonen Drechtsteden (verder BWWD) een reactie

op de constatering van GS in haar reactie op de Rapportage Wonen in de Drechtsteden, dat de

gemeenten in de regio, op een na, per 1 januari 2020 een achterstand hebben en actie moeten

ondernemen om meer en sneller vergunninghouders te huisvesten.

De BWWD gaat in haar reactie in op de volgende punten: samenwerking, omkoppelingen, de

termijn van 10 weken, de aantallen gehuisveste vergunninghouders op toets momenten en de

gevolgen van de Coronacrisis.

 

In de vast te stellen brief geven GS een reactie op ieder van deze punten (zie brief). 

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW  : € 0,00

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

Financiële risico’s  : Er zijn geen financiële risico’s. 

 

Juridisch kader

Er zijn geen juridische risico’s. 

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Aanleiding voor de brief van de BWWD is de reactie van GS van 17 maart 2020 op het regionale

woningbouwprogramma waarin ook een passage is opgenomen over de stand zaken van de

huisvesting van vergunninghouders per 1 januari 2020. In deze passage werd geconstateerd dat

alle gemeenten van de Drechtsteden, op een na, een achterstand hadden bij het realiseren van

hun taakstelling en werden de Drechtsteden opgeroepen de gekoppelde vergunninghouders

sneller te huisvesten. 

 

3 Proces

 

Op basis van de brief van de BWWD is in het aanvullende beleidskader huisvesting

vergunninghouders 2020 (vastgesteld door GS van 16 juni 2020) opgenomen dat, het

omkoppelen van grote gezinnen en van gezinnen waarvoor op medische gronden een

aangepaste woning noodzakelijk is, gemeenten niet zal worden aangerekend.

 

4 Participatie

 Niet van toepassing

 

5 Communicatiestrategie

 Niet van toepassing

 


