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antwoord op schriftelijke vragen van de Statenfracties van 
GroenLinks en PvdA inzake huisvesting van asielzoekers met 
een verblijfsvergunning 

Geachte heren Molles en Engelkens, 

Naar aanleiding van de grote vluchtelingenstroom en daarmee samenhangend de verhoogde taakstellingen 
huisvesting vergunninghouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning), heeft u aan ons per brief van 
22 januari 2016 zeven vragen gesteld. In deze brief beantwoorden wij uw vragen. 

1. Wat waren de definitieve realisaties per gemeente voor de 2® helft van 2015? Is er een oplossing 
gevonden voor de 198 statushouders waarvoor eind december nog geen huisvesting was? 

Antwoord: Hoewel het formele ijkmoment 1 januari is, kijken wij vanuit onze rol als toezichthouder liever naar 
de stand van zaken op 1 februari. Uit ervaring weten wij namelijk dat COA in de kerstvakantie vaak een 
achterstand oploopt met de registratie van de huisvesting. Wij willen uiteraard zo vroeg mogelijk met 
gemeenten in gesprek over een eventuele achterstand, maar wij willen voorkomen dat wij hen aanspreken 
op een administratieve achterstand waarvan in werkelijkheid geen sprake is. De bijlage bij deze brief bevat 
een overzicht van de gerealiseerde huisvestingen per gemeente in de periode juli 2015 tot en met januari 
2016. 
Uit de bijlage wordt duidelijk dat er op 1 februari 2016 sprake was van tien gemeenten met een achterstand 
in de huisvesting vergunninghouders taakstelling 2015-2. Het gaat daarbij om een achterstand van totaal 
87 personen (dus geen 198). De betreffende gemeenten hebben, conform het provinciaal Beleidskader 
toezicht huisvesting vergunninghouders 2015, nog een halfjaar extra tijd om deze personen te huisvesten. 

2. Bent u in gesprek met de gemeenten die niet aan hun halfjaarlijkse taakstelling hebben kunnen voldoen? 
Zo ja, wat geven zij als redenen? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord: Wij volgen hierbij het provinciaal Beleidskader toezicht huisvesting vergunninghouders 2015. Dat 
betekent concreet dat wij ambtelijk met de achterlopende gemeenten in gesprek zijn gegaan. Daarbij hebben 
wij hen een aantal vragen gesteld, onder andere over de reden voor het ontstaan van de achterstand. Het 
meest opvallend is dat alle achterlopende gemeenten onvoldoende koppelingen van COA hebben gekregen 
om bijtijds aan de taakstelling te kunnen voldoen. 
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Daarnaast geeft een aantal gemeenten aan dat er onvoldoende geschikte woningen beschikbaar waren 
gesteld om de gekoppelde personen te huisvesten. Daarover hebben de betreffende gemeenten overigens 
zelf al hernieuwde afspraken met de corporaties gemaakt. Verder wordt door gemeenten meer en meer 
gezocht naar mogelijkheden voor passende huisvesting in de particuliere huursector. 

3. Bent u in gesprek met de gemeenten die meer dan hun halfjaarlijkse taakstelling hebben gehaald? Komt 
uit die gesprekken iets naar voren waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen? Zo ja, wat? 

Antwoord: Vanuit onze toezichthoudende rol hebben wij geen aanleiding om het gesprek aan te gaan met de 
voorlopende gemeenten. Wij hebben nauw contact met COA en weten van de regievoerders van COA dat 
het aantal nareizigers (in het kader van gezinshereniging) er voor kan zorgen dat er soms snel een groter 
aantal mensen wordt gehuisvest dan vooraf verwacht. Aangezien het vaak onduidelijk is hoe snel 
nareizigers in ons iand aankomen, wordt daar bij het maken van koppelingen geen rekening mee gehouden. 
Toch is dit wel van invloed op de realisatie van de taakstelling. 

4. De taakstelling huisvesting statushouders voor de eerste helft van 2016 is bepaald op 698. Welke 
faciliterende, coördinerende en/of begeleidende roi kan de provincie hierin spelen, om gezamenlijk met 
de gemeenten deze taakstelling te realiseren? 

Antwoord: De formele verantwoordelijkheid voor de realisatie van de taakstellingen ligt bij de gemeenten. 
Maar wij voelen ons zeker -en niet alleen vanuit onze toezichthoudende rol- betrokken bij de uitvoering van 
de taakstellingen. Zo houden wij de vinger aan de pols wat betreft de voortgang van de realisatie. Wij voeren 
hierover regelmatig overleg met COA. Sinds kort zit bij dat overleg ook een vertegenwoordiger van het 
OTAV (ondersteuningsteam asielzoekers en vergunninghouders). Dit door het Ministerie van BZK ingestelde 
team helpt de kleinere gemeenten (dat zijn alle gemeenten in onze provincie, uitgezonderd de gemeente 
Groningen) onder meer om obstakels bij de realisatie van de taakstellingen weg te nemen. Daarnaast 
organiseren wij in geval van meer algemeen voorkomende obstakels in overleg met de VGG bijeenkomsten 
met alle gemeenten en andere betrokken partijen (woningcorporaties, welzijnsorganisaties) om hiervoor 
gezamenlijk oplossingen te vinden. En vanaf meer recente datum zijn wij nauw betrokken bij de regietafel 
Groningen (voorheen taskforce Bestuurlijk Overleg Vluchtelingen, zie ook het antwoord op de volgende 
vraag). Vanuit dat gremium zijn wij ook betrokken bij de organisatie van een werkconferentie ter onder
steuning van de gemeenten. De regietafel is voornemens deze conferentie voor de zomer te organiseren. 

5. Welke middelen staan gemeenten en provincie ter beschikking om aan de taakstelling van het COA te 
voldoen? En welke rol kan de taskforce Bestuurlijk Overleg Vluchtelingen hierin spelen? 

Antwoord: Het zijn primair de gemeenten die vergunninghouders huisvesten. Daarvoor hebben de 
gemeenten afspraken gemaakt met de lokaal actieve woningcorporaties. De gemeenten zoeken daarnaast 
-zoais gesteld- ook naar huisvestingsmogelijkheden in de particuliere huursector. Bij specifieke problemen 
kunnen gemeenten terecht bij het OTAV. 
De provincie ondersteunt de gemeenten door (in IPO-verband) gesprekken met het Rijk te voeren en door 
gesprekken met COA, het Platform Opnieuw Thuis en het OTAV te voeren. Op die manier proberen wij 
algemene problemen (zoals een tekort aan koppelingen) uit de weg te ruimen. 
Wanneer het gemeenten niet lukt om de taakstelling te realiseren, kan de provincie in de plaats treden. 
Wanneer en hoe wij dit doen staat beschreven in provinciaal Beleidskader toezicht huisvesting vergunning
houders 2015. In het uiterste geval dient de provincie namens en voor rekening van de gemeente te 
voorzien in de taakstelling. In de praktijk is dat nog nooit noodzakelijk geweest en zijn wij tot op heden via 
bestuurlijke weg tot resultaat gekomen. 
Op instigatie van Provinciale Staten is de regietafel Groningen in het leven geroepen. Hierbij is 
voortgebouwd op de goede regionale samenwerking in de regio. De regietafel is ervoor om te zorgen dat de 
afspraken uit het Bestuursakkoord Verhoogde Asielstroom (van 27 november 2015) worden nagekomen. 
Deze regietafel houdt zich ten aanzien van de taakstelling huisvesting vergunninghouders vooral bezig met 
tijdelijke huisvestingsvoorzieningen, de zogenaamde GVA's (gemeentelijke versnellingsarrangementen) en 
met de huisvesting van AMV's (alleenstaande minderjarige vreemdelingen). Anders dan voorheen tellen 
deze beide mee voor de realisatie van de huisvestingstaakstelling. 



Het bestuursakkoord biedt verschillende nieuwe tijdelijke huisvestingsmogelijkheden en regelt de 
financiering daarvan. Dit voorjaar onderhandelen Rijk en VNG verder over extra middelen voor de uitvoering 
van het bestuursakkoord. 
Overigens worden de taakstellingen huisvesting vergunninghouders vastgesteld door het Rijk, niet door 
COA. 

6. Welke mogelijkheden ziet het college voor het realiseren van tijdelijke of permanente huisvesting in 
samenwerking met gemeenten? 

Antwoord: Wij hebben met alle gemeenten afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de woningvoorraad. 
Door de grote vluchtelingenstroom neemt de druk op de woningvoorraad op een onvoorziene wijze toe. Wij 
hebben dan ook aan de gemeenten laten weten dat zij -in geval de nieuwbouwruimte belemmerend werkt 
voor de realisatie van de huisvestingstaakstelling- dit met ons moeten opnemen, zodat wij samen kunnen 
kijken wat een oplossing kan zijn. Daarbij kan worden gedacht aan extra nieuwbouwruimte voor permanente 
woningen, maar ook aan afspraken over tijdelijke huisvestingsmogeiijkheden. Daarnaast nemen wij bij het 
tegen het licht houden van de woningbehoefteprognoses (staat voor de korte termijn gepland) deze 
doelgroep nadrukkelijk mee. Vanuit de regietafel Groningen wordt een werkconferentie eind maart 
georganiseerd waarin ook de korte termijn mogelijkheden voor de gemeenten uit het bestuursakkoord aan 
de orde komen. Hierbij betrekken wij ook de ondersteuning van de VGG, het platform Opnieuw Thuis en 
OTAV. 

7. Kan de provincie aan gemeenten -inzake regelgeving- meer ruimte bieden om aan hun taakstelling te 
voldoen? 

Antwoord: Zie hiervoor ook het antwoord op de voorgaande vraag. Op het gebied van de ruimtelijke 
ordening worden de regels waar nodig verruimd. De voorgenomen herziening voorziet erin dat de 
Omgevingsverordening geen belemmering vormt voor het (tijdelijk) gebruiken van gebouwen en de bouw 
van nieuwe gebouwen in het buitengebied ten behoeve van de opvang van asielzoekers en andere 
categorieën vreemdelingen. Hiernaast staan wij open voor het bijstellen van de afspraken over de 
ontwikkeling van de woningvoorraad. 
Er zijn ook zaken die gemeenten zelf moeten regelen. Zo is op dit moment nog in de Huisvestingswet 
geregeld dat vergunninghouders voorrang hebben bij de huisvesting. Het kabinet stelt voor deze voorrangs
regeling uit de wet te schrappen. In IPO-verband hebben wij het kabinet hierover een brief gestuurd met de 
aanbeveling deze regeling niet uit de wet te halen. Gebeurt dat wel, dan dienen gemeenten -willen ze deze 
doelgroep wel voorrang blijven geven- hiervoor een huisvestingverordening op te stellen. Dat wil niet zeggen 
dat alle gemeenten hiervoor zelf het wiel hoeven uit te vinden: VNG en OTAV kunnen hiervoor voorbeelden 
met standaardformuleringen aanleveren. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen: 

, voorzitter. 

, secretaris. 



Bijlage Overzicht realisatie huisvesting vergunninghouders 2e helft 2015 gemeenten van provincie Groningen 

taakstelling taakstelling 
2e helft 2015 Ie helft 2016 

inclusief realisatie rest oude inclusief 
taakstelling achter/voor 1 juli 2015- realisatie taakstelling taakstelling taakstelling achter/voor 

gemeente 2e tielft 2015 op 1 juli 2015 1 jan. 2016 januari 2016 2e helft 2015 (voor 2011) Ie helft 2016 op 1 feb. 2016 
Appingedam 11 8 7 2 0 0 15 14 
Bed um 10 11 10 1 0 0 13 13 
Bellingwedde 8 10 12 0 0 0 11 9 
De Marne 9 5 7 1 0 0 12 9 
Delfzijl 23 15 18 3 0 0 30 24 
Eemsmond 14 16 14 2 0 0 19 19 
Groningen 174 189 143 30 16 0 236 252 
Grootegast 11 16 10 1 5 0 15 20 
Haren 17 24 14 3 7 0 23 30 
Hoogezand-Sappemeer 30 14 32 0 0 0 41 23 
Leek 18 20 22 0 0 0 23 21 
Loppersum 9 10 21 3 0 0 12 • -2 
Marum 10 10 7 0 3 0 13 16 
Menterwolde 11 10 9 1 0 0 15 15 
Oldambt 34 56 34 3 16 3 46 65 
Pekela 12 7 5 0 2 0 15 17 
Slochteren 14 26 17 0 9 0 19 28 
Stadskanaal 29 30 15 3 12 0 39 51 
Ten Boer 7 10 7 0 3 0 9 12 
Veendam 25 24 10 0 14 0 33 47 
Vlagtwedde 14 20 19 2 0 0 20 19 
Winsum 13 12 12 7 0 0 17 10 
Zuidhorn 17 3 4 0 0 0 22 21 
totaal Groningen 520 546 449 62 87 3 698 735 

aantal gemeenten 23 10 1 23 22 
Bron: COA 


