
 

 

Aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 

Groningen, 21 juni 2016 

Betreft: Tempo huisvesting asielzoekers lang niet gehaald 

 

Geacht college, 

Via de media heeft de PvdA Statenfractie vernomen dat het huisvesten van asielzoekers met een 

verblijfsstatus uiterst moeizaam verloopt en dat het gewenste tempo in onze provincie lang niet 

wordt gehaald. 

Was er in februari nog een achterstand van 87 nog niet gehuisveste vergunninghouders, het blijkt dat 

er voor 1 juli voor in totaal 480 (van de 698) statushouders nog woonruimte gevonden moet worden. 

Een aantal gemeenten haalt haar taakstelling wel, andere gemeenten hebben hier blijkbaar meer 

moeite mee. 

Het college van Gedeputeerde Staten heeft in deze een rol als toezichthouder, maar voelt zich zoals 

ze zelf aangeeft (niet alleen vanwege haar wettelijke taak) betrokken bij de uitvoering van de 

taakstellingen en daarom houdt zij de vinger aan de pols wat betreft de voortgang van de realisatie. 

Ook de PvdA Fractie wil graag op de hoogte blijven. 

Daarom de volgende vragen aan het college, mede ingediend door de fractie van GroenLinks: 

1. Is het college bereid ons de actuele cijfers huisvesting statushouders te overleggen? Zo nee, 

waarom niet? 

 

2. Is het college in gesprek met de 23 gemeenten aangaande (achterstand) huisvesting 

statushouders? Zo nee, waarom niet? 

 

3. Wat zijn de redenen voor het ontstaan van deze achterstanden? 

Een half jaar geleden werd door gemeenten onder meer als reden genoemd voor de achterstanden, 

dat er onvoldoende geschikte woningen beschikbaar zijn en/of dat er te weinig huurwoningen vrij 

zijn of komen.   

4. Zijn er met betrekking tot bovenstaande inmiddels positieve ontwikkelingen? Zo ja, welke 

dan? 

 

5. Zijn gemeenten inmiddels in gesprek met corporaties om meer woningen beschikbaar te 

stellen voor statushouders? 

 

6. Wordt er door gemeenten ook gekeken naar woningruimte in de particuliere sector? En 

werkt het college al samen met gemeenten aan het geschikt maken van andere gebouwen, 

ruimten of woningen voor langdurige of permanente opvang (van goede kwaliteit) voor de 



 

statushouders? Dit om mogelijke overbelasting van de huursector te voorkomen. 

 

7. Geeft het college gemeenten onderling de ruimte om –als de mogelijkheden er zijn- 

statushouders die aan een bepaalde gemeente zijn toegewezen maar waar voor huisvesting 

geen of weinig mogelijkheden zijn, in onderlinge solidariteit, deze taakstelling door een 

andere gemeente over te laten nemen? Zo nee, waarom niet? 

 

8. Het college schreef in antwoord op vorige vragen van de PvdA en GroenLinks, dat zij een rol 

wilde spelen om algemene problemen, zoals het onvoldoende koppelen van statushouders 

door het COA aan gemeenten, uit de wereld te helpen. Is dit inmiddels gelukt? Zo nee, 

waarom nog niet? 

 

9. Ziet het college zelf, binnen haar eigen bereik, nog mogelijkheden om de achterstanden 

inzake huisvesting van statushouders in te lopen en welke faciliterende, regisserende of 

coördinerende rol kan de provincie hierin spelen? 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Statenfractie PvdA  

Gert Engelkens 

 

Namens Statenfractie GroenLinks  

Arjen Nolles 

 

 

 

 

 

 

 


