Beslisnota GS

Zaaknummer
169193

Nummer Hoofdzaak
98380

onderwerp

IBT 2022 huisvesting vergunninghouders eerste halfjaar

voorgesteld besluit

- Vaststellen op welke trede van de interventieladder
interbestuurlijk toezicht iedere Zeeuwse gemeente komt te staan
in het kader van huisvesting vergunninghouders;
- Versturen GS-brief naar iedere Zeeuwse gemeente;
- Een afschrift van de brieven sturen naar de betreffende
gemeenteraad.

begrotingswijziging vervaardigen?

Nee

aanleiding

Iedere gemeente krijgt een halfjaarlijkse taakstelling van het Rijk
voor het huisvesten van vergunninghouders. De
taakstellingsperiode eerste helft 2022 is afgelopen. De Provincie
heeft in het kader van interbestuurlijk toezicht een
toezichthoudende taak op gemeenten voor de huisvesting van
vergunninghouders en bepaalt aan het einde van de
taakstellingsperiode of de gemeenten ieder de taakstelling
hebben gerealiseerd.
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Overwegingen en advies
Alle Zeeuwse gemeenten krijgen halfjaarlijks van het Rijk een wettelijke taakstelling voor een
aantal in het komende halfjaar te huisvesten vergunninghouders opgelegd. Op basis van de
Huisvestingswet hebben Provincies een toezichthoudende taak hierop.
Op 28 juni 2016 heeft uw college het beleidskader interbestuurlijk toezicht huisvesting
vergunninghouders vastgesteld, wat op 1 januari 2017 in werking is getreden. Hierin wordt
beschreven hoe de Provincie, met behulp van de interventieladder, invulling geeft aan deze
toezichthoudende taak. Vanaf dit moment staan gemeenten ieder op een 'trede' van deze
interventieladder.
Op 1 juli 2022 is de taakstellingsperiode eerste halfjaar 2022 afgelopen.
De landelijke taakstelling voor het eerste halfjaar 2022 was vastgesteld op 10.000 te
huisvesten vergunninghouders. Voor Zeeland betekende dit een taakstelling van 223 te
huisvesten vergunninghouders.
Hoge instroom asielzoekers
De hoge asielinstroom van het tweede halfjaar 2021 hield onverminderd aan in deze
taakstellingsperiode van het eerste halfjaar 2022. Naast de opgave voor huisvesting van
vergunninghouders werden gemeenten geconfronteerd met extra asielopvang als gevolg van
de oorlog in Oekraïne. In combinatie met de gespannen woningmarkt, betekende dit voor
gemeenten een grote opgave. Op 16 november 2021 hebben gemeenten van het Rijk een
brief ontvangen, waarin werd benadrukt dat de capaciteit van de AZC’s onder grote druk
stond. Het Rijk stelde voor gemeenten als doel om in het tweede halfjaar van 2021 de
volledige taakstelling te voldoen en de achterstand uit eerdere taakstellingsperioden met
minimaal 25% terug te brengen. De resterende 75% achterstand diende in de eerste helft van
2022, samen met de dan geldende taakstelling, te worden voldaan.
De Zeeuwse gemeenten hebben al in het tweede halfjaar van 2021 de volledige achterstand
voldaan. Op 1 juli 2022 hebben de gemeenten gezamenlijk de taakstelling van het eerste
halfjaar 2022 volledig gerealiseerd en een voorsprong op de volgende taakstelling van 78
gehuisveste vergunninghouders opgebouwd.
Beleidskader Interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders Provincie Zeeland
Volgens ons beleidskader voldoet een gemeente gedeeltelijk wanneer binnen een maand de
taakstelling alsnog wordt voldaan. Een gemeente die in juni een woning voor
vergunninghouders beschikbaar heeft, maar waarbij de vergunninghouders pas na de
peildatum verhuizen, stijgt op deze manier niet op de interventieladder van het interbestuurlijk
toezicht wanneer dan alsnog aan de taakstelling wordt voldaan. Ook vergunninghouders die
daadwerkelijk in één van de Zeeuwse gemeenten wonen, maar waarvan de administratie nog
niet volledig is afgerond waardoor zij nog niet administratief uit het AZC zijn uitgeschreven,
tellen wij mee als gehuisvest.
Taakstelling eerste halfjaar 2022 - stand per 1 juli 2022
In de taakstellingsperiode van het eerste halfjaar 2022 hebben:
a) 10 gemeenten de taakstelling volledig gehaald, dit zijn Borsele, Goes, Kapelle, Middelburg,
Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen.
b) 2 gemeenten de taakstelling niet gehaald. Dit zijn de gemeenten Hulst (achterstand van 1)
en Noord-Beveland (achterstand van 2).
Alle gemeenten krijgen een brief in het kader van het interbestuurlijk toezicht.
Voorstel is om de twee gemeenten die de taakstelling niet hebben gehaald, niet te laten
stijgen op de interventieladder van het interbestuurlijk toezicht. De achterstanden zijn
minimaal en naar ons oordeel niet het gevolg van onwil of gebrek aan inzet van de
betreffende gemeenten. Wel gaan we ambtelijk en eventueel bestuurlijk met hen in gesprek
om eventuele knelpunten te bespreken en oplossingen te zoeken om de huisvesting van
vergunninghouders in de komende periode te bespoedigen.
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Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid
Geen afwijking

Bestuurlijke planning en doorlooptijd
Portefeuille Overleg
Gedeputeerde Staten

5 september 2022
13 september 2022

Consequenties besluit
Financiële consequenties
Geen

Juridische consequenties
Wanneer een gemeente consequent niet (voldoende) aan de wettelijke verplichting van de
huisvesting van vergunninghouders voldoet, biedt het beleidskader de mogelijkheid aan de
Provincie om uiteindelijk voor de gemeente in de plaats te treden. Dit gebeurt op kosten van
de betreffende gemeente. Bij het laten stijgen van een gemeente op de interventieladder,
moet goed doordacht zijn of de Provincie wél mogelijkheden voor huisvesting ziet bij in de
plaats treding. Naar aanleiding van deze taakstellingsperiode volgen geen juridische
consequenties.

Personele consequenties en inhuur
Er is geen externe inhuur nodig

Inkoop & aanbesteding
Inkoop is niet van toepassing

