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Groningen, 22 januari 2016 ^ ^ 

Aan de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten 

Betreft: Schriftelijke vragen huisvesting asielzoekers met een verblijfsvergunning 

Geachte mijnheer de voorzitter. 

Door oorlogen en geweld is de vluchtelingstroom naar Nederland vergroot. In 2015 kwamen ongeveer 
60.000 vluchtelingen naar Nederland, met name in de tweede helft van het jaar. Voor 2016 wordt 
rekening gehouden met minimaal het zelfde aantal. Hierdoor zal de vraag naar huisvesting van 
statushouders in 2016 stijgen. 
In onze provincie werken de gemeenten, het COA en de provincie schouder aan schouder samen om 
vluchtelingen in onze provincie een veilig thuis te bieden. Gemeenten nemen hun verantwoordelijk
heid door plekken voor crisis en noodopvang te creëren. Ook trachten gemeenten te voldoen aan hun 
gemeentelijke opgave om een bepaald aantal statushouders in de gemeente te huisvesten. 
Aan noodopvang en eerste opvang wordt dus keihard gewerkt. De huisvesting van vluchtelingen met 
een verblijfsvergunning vraagt ook om oplossingen. Die opgave ligt voor de Groninger gemeenten in 
de eerste helft van 2016 ongeveer 50% hoger dan die voor de tweede helft van 2015: 698 tegen 449 
personen. Mogelijk valt de taakstelling voor de tweede helft van 2016 nog hoger uit. 
In de provincie Groningen krijgen alle gemeenten taakstellingen van het COA voor wat betreft het 
aanbieden van sociale huurwoningen aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Voor 2015 geldt 
dat niet alle gemeenten hun taakstelling volledig hebben gehaald, terwijl anderen zelfs meer hebben 
gedaan dan hen was opgelegd. Hoe zorgen we in de komende tijd voor voldoende woningen voor 
Groningers en voor vluchtelingen, en voorkomen we dat de wachtlijsten oplopen? Dat is de vraag 
waarop in Groningen antwoord gevonden moet worden. 
Er zal dus snel en met daadkracht gewerkt moeten worden aan het vinden van woonlocaties in deze 
provincie. GroenLinks en PvdA zijn van mening dat deze problematiek de gemeentelijke grenzen en 
verantwoordelijkheid overstijgt. Wellicht kan er gewerkt worden aan gezamenlijke oplossingen, of kan 
de provincie ruimte bieden door regelgeving aan te passen, of projecten voor tijdelijke of permanente 
huisvesting te faciliteren. 

De Statenfracties van GroenLinks en PvdA hebben naar aanleiding van deze stand van zaken de 
volgende vragen: 

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

2. Bent u in gesprek met de gemeenten die niet aan hun hal^aarlijkse taakstelling hebben kunnen 
voldoen? Zo ja, wat geven zij aan als redenen? Zo nee, waarom niet? 
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3. Bent u in gesprek met de gemeenten die meer dan hun hal^ aarlij kse taakstelling hebben gehaald? 
Komt uit die gesprekken iets naar voren waar andere gemeenten hun voordeel mee kunnen doen? Zo 
ja, wat? 

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

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? 

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

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

Alvast hartelijk dank voor uw reactie, 

met vriendelijke groeten, 

GroenLinks Partij van de Arbeid 

Arjen Nolles Gert Engelkens 


