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Naar aanleiding van uw brief van 16 september 2020 waarin u refereert aan onze brief van 29 juli

2020 over de huisvesting van vergunninghouders en waarin u ingaat op de maatregelen die u

heeft genomen om het huisvestingsproces van vergunninghouders structureel te verbeteren en

de problemen die u in het proces signaleert, delen wij u het volgende mee.

Wij hebben met interesse kennisgenomen van de door u genomen maatregelen om het

huisvestingsproces in uw gemeente structureel te verbeteren.

Wij begrijpen dat vanwege Corona het huisvestingsproces zodanig aangepast moest worden dat

de verschillende onderdelen van het proces contactarm konden plaatsvinden.

Wij onderschrijven met u het belang van nauwe contacten met de corporaties; dat maakt

oplossingen zoals het beschikbaar krijgen van deel woningen voor jonge vergunninghouders

mogelijk.

Tot slot zien wij met u het belang van Flexwonen. De tijdelijke woningen die u vanaf volgend jaar

gaat realiseren helpen bij het realiseren uw opgave om vergunninghouders te realiseren.

Wij waarderen uw inzet.

In uw brief benoemt u ontwikkelingen die het huisvesten bemoeilijken. Wij gaan in het

onderstaande in op de door u genoemde ontwikkelingen:

 Corona

De gevolgen van de pandemie hebben hun weerslag op het huisvesten van

vergunninghouders. Wij zijn dan ook verheugd dat u een manier hebt gevonden om door te

gaan met huisvesten. Naar aanleiding van uw opmerking merken wij op dat wij bij onze

besluitvorming op basis van de stand van zaken per 1 juli 2020 rekening hebben gehouden

met de gevolgen van Corona. Dit door de gemeenten, die ten minste 70 procent van de

opgave hebben gerealiseerd, niet op de interventieladder te laten stijgen. Dat uw gemeente

een trede op de interventieladder is gestegen is terug te voeren op het feit dat uw gemeente

deze 70 procent niet heeft gehaald.
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 Niet complete dossiers van te huisvesten vergunninghouders

U constateert dat het huisvesten van vergunninghouders bemoeilijkt wordt door het niet

compleet zijn van dossiers. Daarbij kan het gaan om het gegeven dat de vergunninghouder

geen ID-pasje of geen Burgerservicenummer heeft of dat de namen van de

vergunninghouders in verschillende documenten anders zijn gespeld. Wij zijn ons bewust van

het feit dat deze zaken het huisvestingsproces ophouden en dat het een gemeente niet

verweten kan worden als zij de vergunninghouders om deze reden niet tijdig kunnen

huisvesten. Daarom hebben wij in ons aanvullend beleidskader opgenomen dat dit

zogenoemde verschoonbare redenen zijn. Als u meent dat er sprake is van verschoonbare

redenen dan vragen wij u dat onderbouwd een maand voor de ijkdatum van 1 januari of 1 juli

aan ons voor te leggen. Deze onderbouwing zullen wij dan betrekken bij onze besluitvorming.

 Knelpunten COA

Wij begrijpen dat incomplete dossiers en het ontbreken van specifieke wooneisen vanwege

medische indicaties niet bijdragen aan een voorspoedig huisvestingsproces.

Met u zijn wij van mening dat het huisvestingsproces niet gebaat is bij het gegeven dat

vergunninghouders worden opgevangen in AZC’s op grote afstand van de gemeente die hen

moet huisvesten. Daarom zijn wij verheugd dat in het kader van de uitvoeringsagenda

Flexibilisering van de asielketen wordt gewerkt aan het realiseren van Regionale Opvang

Locaties (ROL’s). In deze ROL’s worden de aan de gemeenten van de regio gekoppelde

vergunninghouders opgevangen en deze ROL’s zijn per definitie in of in de nabijheid van de

gemeenten van de regio. Daarmee is dus een oplossing voorhanden. In dit kader roepen wij

u op om mee te helpen aan het oplossen van dit probleem door een ROL in uw gemeente te

realiseren.

 Aanvullend beleidskader: systematiek van de interventieladder

U vindt ons aanvullend beleidskader te streng. Wij zijn in het belang van de

vergunninghouder van mening dat het zaak is dat alle gemeenten hun opgave realiseren. Wij

menen dat ons aanvullend beleidskader helder en objectief is. Daarnaast biedt het

aanvullend beleidskader u de mogelijkheid informatie aan te dragen waarvan u vindt dat wij

daar rekening mee zouden moet houden, zoals de al genoemde verschoonbare redenen. Wij

zullen die door u aangedragen informatie vervolgens betrekken bij onze besluitvorming. Wij

hebben kennisgenomen van het feit dat ambtelijk is afgesproken dat de provincie en

Rotterdam voor 1 januari 2021 in overleg met elkaar bezien of er sprake is van

verschoonbare redenen.

Tot slot merken wij op dat wij rekening houden met de inspanningen van de gemeenten,

maar enkel uitgedrukt in het aantal gehuisveste vergunninghouders. Het is voor ons niet

doenlijk om de inspanningen die daaraan ten grondslag liggen objectief te wegen.

Tot slot merken wij op dat wij via het IPO aan de Landelijke Regie Tafel en met het COA steeds

ijveren voor het verbeteren van de samenwerking in de asielketen. Bijvoorbeeld door aan de orde

te stellen dat gemeente bij het huisvesten tegen door u geschetste problemen van ID-pasje en/of

het ontbreken van een Burgerservicenummer aan lopen. Of door met het COA afspraken te

maken over het dichtkoppelen.

In dit verband wijzen wij u op de programmamanager huisvesting vergunninghouders die door het

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is aangesteld:                     
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Ook via                                  kunt u deze of andere zaken met betrekking tot de

huisvesting van vergunninghouders aankaarten.

Wat betreft de door u voorgestelde heroverweging van ons aanvullend beleidskader merken wij

op dat wij op dit moment geen aanleiding zien voor een aanpassing.

De huisvesting van vergunninghouders is een zaak van alle partners in de asielketen. Enkel met

een goede samenwerking kan deze maatschappelijke opgave gerealiseerd worden en daarvoor

willen ons samen met u inzetten.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

secretaris, voorzitter,

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


