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Interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders

Geacht college,

Tot uw verantwoordelijkheden behoort het tijdig huisvesten van 
vergunninghouders volgens de voor uw gemeente geldende taakstelling. Het Rijk 
stelt voor iedere gemeente in Nederland elk half jaar de taakstelling vast. Dit is 
geregeld in de Huisvestingswet 2014

Vanuit onze wettelijke rol als interbestuurlijk toezichthouder houden wij zicht op 
het tijdig realiseren van de taakstelling door gemeenten. Zo nodig spreken wij 
een gemeente daarop aan met gebruikmaking van de zogeheten bestuurlijke 
interventieladder. Tijdige realisatie van de vastgestelde taakstelling is belangrijk 
voor het bevorderen van snelle integratie in de Brabantse samenleving en het 
optimaal kunnen blijven benutten van de centrale opvangcentra waarvoor ze 
bedoeld zijn, namelijk de opvang van asielzoekers die nog in procedure zijn.

In deze brief informeren wij u over de realisering van de taakstelling door uw 
gemeente over de periode van het afgelopen half jaar.

Taakstelling
De taakstelling voor het tweede halfjaar van 2015 voor uw gemeente bedroeg 
39 vergunninghouders. De achterstand uit eerdere taakstellingsperioden was 9 
vergunninghouders. Daardoor diende uw gemeente in de tweede helft van 
2015 in totaal 48 vergunninghouders te huisvesten.

Realisatiecijfers COA
Op grond van de realisatiecijfers van het COA per 1 januari 2016 constateren 
wij dat u in het tweede halfjaar van 2015 in totaal 29 vergunninghouders heeft 
gehuisvest. Dit betekent dat u de taakstelling voor deze periode niet heeft 
gerealiseerd. Uw achterstand is hierdoor opgelopen tot 19 vergunninghouders.
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Opschalina naar actief toezicht
Gelet op de aanhoudende achterstand plaatsen wij uw gemeente onder actief 
toezicht (fase 3 van de interventieladder) Meer informatie over ons 
interventieproces interbestuurlijk toezicht staat in ons Beleidskader IBT 2016- 
2019. Zie onze website www.brabant.nl/ibt.

Plan van aanpak
In fase 3 van de interventieladder verzoeken wij u om ons uiterlijk 15 april 2015 
een plan van aanpak te sturen met SMART acties, termijnen en te verwachten 
effecten van door u te ondernemen acties om alsnog tijdig aan uw verplichtingen 
te voldoen. U kunt deze informatie zenden aan msluijter@brabant.nl 
(toezichthouder regio Midden- en Zuidoost-Brabant).
Het landelijk platform Opnieuw Thuis kan eventueel hulp bieden en adviseren. 
Wij stellen u best practices beschikbaar waar u uw voordeel mee kunt doen. 
Door nu te investeren in noodzakelijke acties en maatregelen, waardoor u tijdig 
uw taakstelling realiseert, kunt u voorkomen dat wij een volgende stap op de 
interventieladder zetten (fase 4).

Nieuwe taakstelling
Tot slot maken wij u er op attent dat voor het eerste halfjaar van 2016 uw 
taakstelling is vastgesfeld op 52 vergunninghouders. Wij verwachten dat u deze 
taakstelling, samen met de bovengenoemde achterstand, op het volgende 
peilmoment zijnde 1 juli 2016 heeft gerealiseerd.

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw M. Jansen, 
team IBT huisvesting vergunninghouders. Zij is tijdens kantooruren (maandag, 
dinsdag en donderdag) bereikbaar via telefoonnummer 073-6812015 of per 
email msluijter@brabant.nl.

Omdat de rol van de gemeenteraad steeds belangrijker wordt in verband met 
de horizontale verantwoording binnen een gemeente, adviseren wij u de raad 
van uw gemeente over de Ínhoud van deze brief te informeren.

Wij hebben met mevrouw Van Esch van uw gemeente contact gehad. Zij gaf 
aan dat er inmiddels 1 3 vergunninghouders zijn gehuisvest. Daarnaast lopen in 
uw gemeente op dit moment enkele trajecten om grotere groepen te huisvesten. 
Hiervan is echter nog niks definitief. Eén project voor het huisvesten van 15 
personen is sinds vorige week wel definitief.
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Datum

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 9 februari 2016

namens deze, Ons kenmerk

C2185126/3922097

mw. drs. E. Breebaart,
Afdelingshoofd Interbestuurlijk Toezicht

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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Best Practices

Onderwerp

Huisvesting vergunninghouders

Deze lijst bevat 'best practices' waar een gemeente haar voordeel mee kan 
doen bij de uitvoering van haar wettelijke taak in de Huisvestingswet 2014 om 
zorg te dragen voor de voorziening in de huisvesting van vergunninghouders in 
de gemeente overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling. De 
lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuwe voorbeelden.

Datum

24 februari 2015, 

aangevuld 8 april 2015, 

15 april 2015

Contactpersoon

Team IBT huisvesting 

vergunninghouders

Telefoon

(073) 681 2059 

(073)681 2015 

(073) 681 2520

1. Zorg voor blijvende bestuurlijke aandacht voor het onderwerp realisatie 
huisvesting

2. Maak prestatieafspraken met woningbouwcorporaties over huisvesting

3. Betrek naast het aanbod van de woningbouwcorporaties ook ander 
aanbod van woningen zoals particuliere verhuur

4. Maak gebruik van een "doorschuifwoning1' voor alleenstaande 
vergunninghouders die wachten op gezinshereniging

5. Onderzoek alternatieve woonvormen zoals leegstaande 
kantoorpanden die geschikt zijn of kunnen worden gemaakt voor 
huisvesting
Voorbeeld:
http.7Vwww.anp360.nl7nieuwsZarticle71 3641 865?f^cdbc896f5 1 194
ffó 1 ac7780e77c06f66
http:ZZwww.anp360.nlZnieuwsZarticleZl 3803965?f^96220cfae70db
7ofe75953e044cd 1907

6. Maak afspraken met 2 of meer gemeenten om elkaar te helpen bij 
realisatie van de opgelegde taakstelling

Plaats meerdere vergunninghouders in één passende woning Dit betreft 
kamergewijze verhuur. De gemeente Veldhoven en Someren doen dit 
al enige tijd en hebben hier goede voorbeelden van.
Bij kamergewijze verhuur is het goed om rekening te houden met de 
volgende punten:

Geef vooraf aan de vergunninghouder aan dat het om de verhuur 
van een kamer gaat. Dit voorkomt teleurstelling;



»

Zorg voor huisregels;
Denk na over de samenstelling van bewoners in een pand (bv. 
religie);
Zorg voor draagvlak in de wijk;
Investeer in een nauwe samenwerking met de woningcorporatie; 
Laat elk pand beschikken over af te sluiten kamers;
Maak afspraken met Vluchtelingenwerk of andere gespecialiseerde 
instellingen over de begeleiding van nieuwe huurders, inclusief hun 
woongedrag;
Laat de woningcorporatie een verhuurprijs hanteren inclusief 
energie en gebruik witgoed;
Zorg voor aansluiting TV en internet;
Gemeente 's-Hertogenbosch hanteert 20 m2 voor één 
vergunninghouder en 35 m2 voor twee vergunninghouders.
Dit heeft geen wettelijke grondslag maar is tot stand gekomen in 
overleg met de woningcorporaties.

8. Overweeg gebruik te maken van een Huisvestingsverordening voor het 
sturen op woonruimteverdeling en woonruimtevoorraadbeheer

9. Breng de beschikbare hoeveelheid woningen in de sociale 
woningmarkt regionaal in kaart en houdt daar zicht op

10. Organiseer periodiek regionaal overleg met gemeenten, COA, 
woningbouwcorporaties, Vluchtelingenwerk en provincie over 
optimalisering van het huisvestingsproces

1 1. Bespreek met de woningcorporatie de haalbaarheid van het
ombouwen van bestaande grote woningen naar kleine woningen. 
Voorbeeld:
http://www.kcwz.nl/expeditie-beqoniq/uitqelicht-meer-doen-met-
bestaande-woninqvoorraad

12. Stuur z.s.m. huurcontracten naar het COA voor de aanvraag van 
belastingtoeslagen.
Tijdig aanvragen van huur- en zorgtoeslag draagt bij aan het feit dat 
vergunninghouders niet starten met schulden. Het COA en de 
Belastingdienst gaan hierin samenwerken in de vorm van een pilot (start 
op 1 november tot 1 juli 2016).

1 3. Tijdelijk gebruik van slooppanden (leeqstandwet)
Er kan ook een huurovereenkomst o.g.v. de Leegstandwet worden 
aangeboden. Daarvoor moet de gemeente vergunning geven en dat 
kan voor woonruimte in een leegstaand gebouw voor een periode van 
maximaal 10 jaar, gekoppeld aan de omgevingsvergunning Bij 
woningen die gesloopt of gerenoveerd worden maximaal 2+5 jaar. Bij
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verhuur onder de Leegstandwet geldt de normale huurbescherming uit 
het BW niet.

14. Woning koppelen aan een leer- werktraject.
Bijvoorbeeld vergunninghouders die een kamer huren in een 
verzorgingshuis kunnen tevens leren hoe ze ouderen verzorgen.

15. Het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV) 
gaat gemeenten ondersteunen. Het OTAV is een initiatief van het 
Platform Opnieuw Thuis, een samenwerkingsverband van Rijk, VNG, 
IPO, COA en Aedes.
De contactpersonen voor Brabant en Limburg zijn:
-Nienke Hoogstraaten. Zij is eerste aanspreekpunt voor Limburg en 
Zuidoost Brabant. Haar contactgegevens zijn: 
nienke hooqstraaten@minbzk.nl, tel 06-52809229 
-Marlies Volten. Zij is eerste aanspreekpunt voor West-Brabant, 
Midden-Brabant en Noordoost Brabant. Haar contactgegevens zijn: 
marlies.volten@vnq.nl, tel 06-46816310.
Welke ondersteuning?
-Gemeenten kunnen de hulp van het OTAV inroepen met vragen over 
het versneld onderdak bieden van de 1 3.000 vluchtelingen met 
vergunning die wachten op huisvesting en het Gemeentelijk Zelf Zorg 
Arrangement (GZZA) dat gemeenten hiertoe ter beschikking staat; 
-Daarnaast kan een beroep op het OTAV worden gedaan voor vragen 
over het regelen van passende woonruimte voor vergunninghouders, 
over maatschappelijke begeleiding, arbeidstoeleiding, onderwijs en 
gezondheidszorg voor vergunninghouders;
-Ook is het OTAV te benaderen voor ondersteuning bij het organiseren 
van opvangcapaciteit voor asielzoekers en het organiseren van politiek 
en maatschappelijk draagvlak hiervoor.
Gemeenten kunnen ook hun vragen stellen via mail: otav@vng.nl of 
telefonisch: 070 373 83 98
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