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Toezichtoordeel HuisvestingVergunninghouders: 2" helft2018

Geacht college,

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken
goed uitvoeren, dragenwe bij aan een bestendig en veilig Brabant met een
sterk openbaarbestuur. Een bestuurwaar de inwoners op kunnenvertrouwen.
Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en raden is het

uitgangspunt.

Op basis van de criteria uit het Beleidskader InterbestuurlijkToezicht 2016-2019
beoordelen wij uw gemeente voor wat betreft ons systematisch toezicht op de
huisvestingvergunninghouders als verschoonbaar.

Huisvestingvergunninghouders
De Huisvestingswetbepaaltdat gemeentenzorg moetendragen voor de
voorziening in de huisvestingvan vergunninghouders. Dit zijn asielzoekersmet
een verblijfsvergunning. Daartoe bepaalt de rijksoverheid ieder half jaar het
aantal vergunninghouders dat iedere gemeentemoet plaatsen. Tijdige realisatie
van die vastgesteldetaakstelling is belangrijk voor het optimaal kunnen blijven
benuttenvan de centrale opvangcentra waarvoorze bedoeld zijn, namelijk de
opvang van asielzoekersdie nog in procedure zijn en het bevorderen van snelle
integratie in de Brabantse samenleving.

Criteriawaaraanwij toetsen
Voldoet De gemeente realiseert op de wettelijke peildatum 100% of meer

van zijn taakstelling en er is geen sprake van achterstanden.

Voldoet

gedeeltelijk
Voldoet niet

De gemeente heeft een maand na de wettelijke peildatum zijn
taakstelling gehaald en er is geen sprake van achterstanden.

De gemeente heeft een maand na de wettelijke peildatum zijn
taakstelling niet gehaald en/of er is sprake van achterstanden.
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Toezichtsbevindingen
De taakstelling voor het tweede halfjaar van 2018 voor uw gemeentebedroeg
28 te huisvesten vergunninghouders. Daarnaast had uw gemeente uit eerdere
perioden een achterstandvan 13 vergunninghouders. Uw gemeentemoest deze
periode in totaal 41 vergunninghoudershuisvesten.
Op grond van de realisatiecijfersvan het COA per 1 januari 2019 (peildatum)
constaterenwij dat u in het tweede halfjaarvan 2018 32 vergunninghouders
heeft gehuisvest.
Dit betekent dat u de taakstelling voor deze periode niet heeft gerealiseerd.

Taakstelling Achterstand uit Totale Realisatie 1 Realisatie 1

tweede eerdere taakstelling januari 2019 februari 2019
halfjaarvan perioden
2018
28 13 41 32 32

AmbtelijkcontactgemeentejCOA-contact
De betrokken interbestuurlijktoezichthouder heeft contact opgenomen met uw
gemeenteover de oorzaak van de huidige achterstand. Aangegeven werd dat
er in de tweede helft van 2018 te weinig koppelingen van het COAwaren om
de taakstelling te kunnen realiseren.Daardoorhad uw gemeenteop 1 januari
2019 een achterstandvan 9 te huisvesten vergunninghouders. Het COA heeft dit
aan ons bevestigd. Gezien het vorenstaande achten wij het niet realiserenvan
de taakstelling verschoonbaar.

Inlopen verschoonbareachterstand
De staatssecretarisvan J&V heeft onlangs besloten dat, ondanks het tekort aan
koppelingen in 2018, het restantvan de taakstelling wordt overgeheveld naar
2019. Daarnaast heeft het COA gemeld dat er in het 1

e
halfjaar van 2019 naar

verwachting wederom bij meerdere Brabantsegemeenten sprake zal zijn van te

weinig koppelingen. Gelet hierop makenwij op 1 juli a.s. de algehele balans
op. Aansluitend volgt in overleg met uw gemeente een afspraak over een
passende inlooptermijn.

In de tussentijdvertrouwen wij erop dat u aandacht houdt voor de opgelopen
achterstanden het zo spoedig mogelijk inlopen daarvan. Daarnaast gaan wij
ervanuit dat uw gemeente in elk geval alle vergunninghoudersdie v66r 1 april
2019 zijn gekoppeld, op 1 juli 2019 heeft gehuisvest.Dit heeft te makenmet
bestaande landelijke afspraken om gekoppeldevergunninghouders in een

periode van 12 weken te huisvesten.

Oordeel
Op basis van de criteria uit het Beleidskader InterbestuurlijkToezicht 2016-2019
beoordelen wij uw gemeenteals verschoonbaar.

Uw gemeente krijgt de kleur "wit" op het kaartje dat wij in april 2019 op onze
websitewww.brabant.nl/ibtzullen publiceren.
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Tijdensde vorige peilronde van 1 juli 2018 bevond uw gemeente zich op trede
2. van de interventieladder. Nu uw gemeenteverschoonbaar is 'bevriezen'wij
de trede van de vorige peilperiode. Dit betekentdat uw gemeente zich nog
steeds bevindt op trede 2 van de interventieladder.

Gevraagde actievan uw kant
In verband met de rol van de gemeenteraad in de horizontale verantwoording
gaan wij ervan uit dat u uw raad informeertover de inhoud van deze brief.

Nieuwe taakstelling
Wij maken u er op attent dat voor het eerste halfjaar van 2019 uw taakstelling is

vastgesteldop 20 vergunninghouders.Op 1 [uli 2019 is het volgende wettelijke
peilmoment.

Uit de sterk stijgende en dalende asielinstroomvan de afgelopen jaren blijkt dat
de groep vergunninghoudersdie gehuisvestmoet worden snel kan veranderen,
zowel qua samenstellingals qua omvang. Het is daarom goed de situatie
nauwlettend te volgen en er zo flexibel mogelijk op in te spelen.

Totaaloverzicht
Te zijner tijd zenden we u een totaaloverzicht van de uitkomstenvan ons

systematisch toezicht op de gebieden Archieftoezicht, Financieeltoezicht,
HuisvestingVergunninghouders,Monumentenzorg, Omgevingsrecht en
RuimtelijkeOrdening.

Tot slot
Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemenmet mevrouw L.M. Pullen
van ons team IBT huisvestingvergunninghouders.Zij is op maandag tot en met

donderdag tijdens kantooruren bereikbaar via telefoonnummer (073) 681 20
59.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namensdeze,

R. Heijmerink,
programmamanager InterbestuurlijkToezicht

In verband met geautamatiseerdverwerken is dit document digitaalondertekend
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