GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-752683620 DOS-20140009956

Status

Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Eindtermijn

A-Openbaar

27 oktober 2020

Niet van toepassing

Onderwerp
Huisvesting vergunninghouders gemeente Rotterdam

Advies
1.

Vast te stellen de brief aan het college van Burgemeesters en Wethouders van Rotterdam
naar aanleiding van een brief van de gemeente met betrekking tot het huisvesten van
vergunninghouders.

2.

Vast te stellen de publiekssamenvatting bij het voorstel om een brief aan het college van
Burgemeesters en Wethouders van Rotterdam te sturen naar aanleiding van een brief van de
gemeente met betrekking tot het huisvesten van vergunninghouders.

Besluit GS
Vastgesteld conform advies.

Bijlagen
GS-Brief aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam.
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1

Toelichting voor het College

Naar aanleiding van onze brief van 29 juli 2020 met betrekking tot de stand van zaken van de
door de gemeente gehuisveste vergunninghouders per 1 juli 2020 heeft de gemeente de
provincie een brief gestuurd. In deze brief gaat Rotterdam in op de maatregelen die de gemeente
heeft genomen om het huisvestingsproces van vergunninghouders structureel te verbeteren en
de problemen die de gemeente in het proces signaleert.
In de voorliggende brief is de provinciale reactie opgenomen.
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
Niet van toepassing

2

Voorafgaande besluitvorming

De provincie stuurt in het kader van haar toezichthoudende taak op de gemeenten voor wat
betreft de huisvesting van vergunninghouders elke gemeente elk kwartaal een brief met haar
bevindingen ten aanzien van de stand van zaken omtrent het huisvesten.
De brief van de gemeente Rotterdam is aan GS gezonden naar aanleiding van de toezichtsbrief
van de provincie op basis van de stand van zaken per 1 juli 2020.

3

Proces

De voorliggende brief gaat in op de punten die de gemeente in haar brief opvoert.
In het kort komt de provinciale reactie erop neer dat:



de provincie bij haar toezicht rekening houdt met de gevolgen van Coronapandemie en met
het niet aanwezig zijn van een BSN of het ontbreken van ID-pasjes (is een verschoonbare
reden);



het probleem van de grote afstand tussen de opvanglocatie waar de vergunninghouders
opgevangen worden en de gemeente Rotterdam opgelost kan worden door het realiseren
van een regionale opvanglocatie in de gemeente of regio;



de provincie geen aanleiding ziet tot het aanpassen van haar aanvullend beleidskader
huisvesting vergunninghouders.

4

Participatie

Niet van toepassing

5

Communicatiestrategie

Er vindt geen actieve communicatie plaats, anders dan via de brief en de publiekssamenvatting.
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