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Onderwerp 
Documenten en correspondentie taakstelling 
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Behandeld door Verzonden 

Middelburg, 12 januari 2023 

Geachte mevrouw, 
 
Op 4 november 2022 heeft u Gedeputeerde Staten op grond van de Wet open overheid (Woo) 
verzocht om: 

-  De brieven aan gemeenten die niet aan hun taakstelling huisvesting voldoen (vanaf 
trede 3 van de interventieladder). 

- De correspondentie die er, na de ‘standaardbrief’, verder in die gevallen nog met die 
betreffende gemeenten is geweest (wederom vanaf de derde trede). 

- Alle interne documentatie en correspondentie (verslagen/memo’s/informeel contact 
zoals mailtjes/appjes/chatbericht) over het handhaven van gemeenten die niet aan de 
taakstelling huisvesting statushouders (wederom vanaf trede 3) voldoen.” 

 
Op 25 november 2022 is u, namens Gedeputeerde Staten de ontvangst bevestigd van uw Woo-
verzoek en is u te kennen gegeven dat u uiterlijk op 5 december 2022 een besluit tegemoet kon zien. 
Hierbij is u tevens medegedeeld dat het zou kunnen zijn dat die datum niet haalbaar zou blijken. Het 
besluit wordt dan verdaagd. Op 23 december 2022 hebben wij de derden in de gelegenheid gesteld 
een zienswijze in te dienen. Daardoor is de behandeling van het Woo-verzoek opgeschort tot uiterlijk 
13 januari 2023. Dit is eerder al met u afgestemd.  
 
Met dit schrijven ontvangt u het besluit op uw Woo-verzoek. 
 
Inhoud van uw verzoek 
In uw Woo-verzoek vraagt u zoals opgemerkt om: 

- De brieven aan gemeenten die niet aan hun taakstelling huisvesting voldoen (vanaf 
trede 3 van de interventieladder). 

- De correspondentie die er, na de ‘standaardbrief’, verder in die gevallen nog met die 
betreffende gemeenten is geweest (wederom vanaf de derde trede). 

- Alle interne documentatie en correspondentie (verslagen/memo’s/informeel contact 
zoals mailtjes/appjes/chatbericht) over het handhaven van gemeenten die niet aan de 
taakstelling huisvesting statushouders (wederom vanaf trede 3) voldoen.” 

 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Woo. Op grond van artikel 4.1, eerste lid, van de Woo kan 
eenieder een verzoek om informatie richten tot een bestuursorgaan of een onder verantwoordelijkheid 
van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of bedrijf.  
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Artikel 4.1, zevende lid, van de Woo bepaalt dat een verzoek om informatie wordt ingewilligd met 
inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk 5 van de Woo. Een bestuursorgaan zal het verstrekken 
van de gevraagde informatie achterwege kunnen (dan wel moeten) laten wanneer zich een of meer 
van de in artikel 5.1 en 5.2 van de Woo genoemde uitzonderingen en beperkingen voordoen. 
 
Inventarisatie 
Op basis van uw verzoek is gezocht naar de documenten die betrekking hebben op de bestuurlijke 
aangelegenheid tot het moment van de ontvangst van uw verzoek. Dat laatste moment is bepalend 
voor de reikwijdte van uw verzoek. 
  
Gelet op de door u omschreven aangelegenheid is gezocht binnen de systemen van Gedeputeerde 
Staten. Hierbij is er alles aan gedaan om tot een zo volledige mogelijke inventarisatie te komen. Het 
zoekproces is als volgt vormgegeven. Er is gezocht in de digitale archieven van de Provincie Zeeland 
met gebruik van o.a. de zoektermen: “huisvesting vergunninghouders Middelburg 2016” en 
“huisvesting vergunninghouders Reimerswaal 2020”. Dit zijn de twee gemeenten die in deze periode 
op trede 3 van de interventieladder Interbestuurlijk Toezicht zijn terechtgekomen.  
 
Bij de inventarisatie zijn ondergenoemde documenten aangetroffen: 
 

• Zie de inventarisatielijst in de bijlagen. 
 
 
Overwegingen 
De documenten in de inventarisatielijst zijn beoordeeld of deze zich lenen voor openbaarmaking voor 
eenieder.  
 
Hierbij is het algemene belang, dat is gemoeid met openbaarheid van overheidsinformatie, afgewogen 
tegen de belangen die in de artikelen 5.1 en 5.2 van de Woo staan. Bij deze beoordeling is gekeken of 
een van deze belangen zich verzet tegen openbaarmaking.  
 
Bovendien is van belang op te merken dat in beginsel per eenheid van een document, zoals een 
alinea, moet worden beoordeeld of het belang van openbaarmaking van informatie opweegt tegen het 
belang van voornoemde weigeringsgronden en beperkingen. 
 
Grenzen aan openbaarheid 
De documenten worden (gedeeltelijk) niet openbaar gemaakt. De motivering voor het weglaten van deze 
gegevens is gelegen in een aantal uitzonderingsgronden en beperkingen zoals genoemd in de Woo. 
 
Voor de leesbaarheid van dit besluit worden deze uitzonderingsgronden en beperkingen in algemene 
zin besproken. Bij die bespreking wordt aangegeven met welke aanduiding in de documenten wordt 
verwezen naar die weigeringsgrond of beperking. Die aanduiding is vervolgens terug te vinden in de 
documenten zelf. 
 
Persoonlijke levenssfeer (artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo) 
  
Op grond van artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder e, van de Woo blijft verstrekking van informatie 
achterwege wanneer het belang van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van personen 
zwaarwegender is dan het belang van informatieverstrekking. Een dergelijk belang is aan de orde 
wanneer documenten gegevens zoals namen, maar ook meer indirecte gegevens bevatten waarmee 
de identiteit van de betrokken personen achterhaald kan worden. 
  
In de documenten zijn namen en andere persoonsgegevens (telefoonnummers, adresgegevens, 
nationaliteiten, geboortedata, BSN-nummers, PLE-nummers en Vnummers) aangetroffen. 
Openbaarmaking hiervan dient geen redelijk doel en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 
van de betrokkenen weegt in dit verband zwaarder. Dit is anders als het personen betreft die naar de 
aard van hun functie in de openbaarheid treden of indien sprake is van een anderszins publiek 
persoon. 
  
Van de persoonlijke levenssfeer is ook sprake, wanneer de betrokkene(n) is/zijn overleden. Anders 
gezegd, het overlijden van betrokkene(n) maakt niet dat geen sprake meer is van de persoonlijke 
levenssfeer. Daarbij is wel van belang dat de gevraagde gegevens zien op de periode dat 
betrokkene(n) in leven was/waren. 
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Voornoemde beoordeling wordt tot uitdrukking gebracht in de bijgevoegde documenten in de 
inventarisatielijst door bij weglakking de volgende code op te nemen: J. 
  
Het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen 
(artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo) 
  
Artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder i, van de Woo bepaalt dat het verstrekken van 
informatie achterwege blijft voor zover het belang van openbaarheid niet opweegt tegen het belang 
van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen. 
  
Het gaat er hierbij om dat het belang van vertrouwelijkheid als voorwaarde voor het goed functioneren 
van een bestuursorgaan zwaarder kan wegen dan het belang van openbaarheid, waardoor de 
informatie ter bescherming van het belang van het goed functioneren van het bestuursorgaan kunnen 
worden geweigerd. Te denken valt aan de noodzaak dat een bepaalde mate van vertrouwelijkheid kan 
worden gegarandeerd voor hen die met de overheid communiceren of dat openbaarmaking het 
functioneren van de overheid in de toekomst kan belemmeren. In de documenten met nummer 12 en 
19 zijn de voorgestelde locaties die uiteindelijk niet zijn gerealiseerd weggelakt. Openbaarmaking van 
deze locaties zou onnodige onrust onder de plaatselijke bewoners kunnen veroorzaken en kan het 
lastiger zijn nieuwe opvanglocaties te realiseren. Openbaarmaking weegt daardoor niet op tegen het 
goed functioneren van de Provincie Zeeland en andere betrokken organisaties.  
  
Voornoemde beoordeling wordt tot uitdrukking gebracht in de documenten met nummer 12 en 19 van 
de inventarisatielijst door bij weglakking de volgende code op te nemen: N. 
  
Openbaarmaking 
Gelet op het voorgaande worden de documenten met inachtneming van hoofdstuk 5 van de Woo 
(gedeeltelijk) aan u openbaar gemaakt. 
 
Wij verstrekken de documenten digitaal aan u. Dit Woo-besluit en de onderliggende documenten 
worden geanonimiseerd gepubliceerd op www.zeeland.nl/loket/woo-verzoek.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gedeputeerde Staten, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
mevr. Drs. R. de Jong 
Programmamanager Fysieke leefomgeving 
 
 
U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 
  

http://www.zeeland.nl/loket/woo-verzoek


Behoort bij brief met zaaknummer: 228626 4 

 

 
 
Bijlagen: 
 
1. AFMELDING Vergunninghouders Middelburg  
2. AFMELDING IVM WACHTTIJDEN (1)  
3. AFMELDING IVM WACHTTIJDEN 
4. Annotatie BO met gem. Middelburg over huisvesting vergunninghouders 20170531 
5. Gesprek gemeente Middelburg POT 27 februari 
6. Plan van aanpak huisvesting vergunninghouders gemeente Middelburg d.d. 25 april 2017 
7. PO CS 8 mei 2017 inz. pva Middelburg 2017 
8. PO CS huisv. Vergunninghouders 20170918 
9. PO huisvesting vergunninghouders tweede halfjaar 2017 
10. RE Plan van aanpak huisvesting vergunninghouders 
11. RE stand van zaken huisvesting vergunninghouders per 1-1-2017 
12. Verslag bestuurlijk overleg gemeente Middelburg over huisvesting vergunninghouders 20170306 
13. Versneld huisvesten 
14. 111121 gem Reimerswaal - plan van aanpak 
15. Annotatie bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders met gemeente Reimerswaal 

20210603 
16. Annotatie bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders Reimerswaal 20210719 
17. Annotatie bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders tweede halfjaar 2020 gemeente 

Reimerswaal 20210422 
18. Mailbericht Huisvesting vergunninghouders eerste halfjaar 2021 gemeente Reimerswaal op 12-07-

2021 om 16_15_29 
19. Verslag bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders gemeente Reimerswaal 20210603 
20. Verslag bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders Reimerswaal 19 juli 2021 
21. Verslag bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders tweede halfjaar 2020 Reimerswaal 

20210422 
22. BBV Ontwerpbrief GS huisvesting vergunninghouders gemeente Reimerswaal (ondertekend) 
23. BBV Ontwerpbrief GS IBT Reimerswaal huisvesting vergunninghouders eerste halfjaar 2021 

(ondertekend) 
24. BBV Ontwerpbrief GS IBT Reimerswaal huisvesting vergunninghouders tweede halfjaar 2020 

(ondertekend) 
25. BBV Ontwerpbrief GS IBT Reimerswaal huisvesting vergunninghouders tweede halfjaar 2021 

(ondertekend) 
26. Beslisnota GS IBT huisvesting vergunninghouders tweede halfjaar 2017 
27. Brief GS aan gemeente Middelburg inzake IBT huisvesting vergunninghouders eerste halfjaar 

2017 
28. Brief GS aan gemeente Middelburg inzake IBT huisvesting vergunninghouders tweede halfjaar 

2016 
29. FW AFMELDING 
30. GS-beslisnota IBT huisvesting vergunninghouders Zeeuwse gemeenten tweede halfjaar 2016 
31. GS-nota IBT huisvesting vergunninghouders Zeeuwse gemeenten eerste halfjaar 2017 
32. Inventarisatielijst Woo-verzoek huisvesting statushouders. 
 
 
 
Bezwaar 
Belanghebbenden kunnen schriftelijk bezwaar maken tegen dit besluit bij: 
Gedeputeerde Staten van Zeeland, t.a.v. de secretaris van de commissie voor bezwaarschriften,  
Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 
 
In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u 
bezwaar maakt en waarom. Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend. 
U moet het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag 
na de datum van verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt 
gehouden.  
Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefolder aanvragen op telefoonnummer 0118-631000. U kunt de 
informatie ook downloaden via https://www.zeeland.nl/bezwaar-maken 
 
Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doen tot het treffen van een 
voorlopige voorziening. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda, 
team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd. 

https://www.zeeland.nl/bezwaar-maken


Inventarisatielijst Woo-verzoek huisvesting statushouders 

Nr. Titel Type Uitzonderingsgrond 
1 AFMELDING Vergunninghouders Middelburg  email artikel 5.1, lid 2 onder e 
2 AFMELDING IVM WACHTTIJDEN (1)  email artikel 5.1, lid 2 onder e 
3 AFMELDING IVM WACHTTIJDEN email artikel 5.1, lid 2 onder e 

4 
Annotatie BO met gem. Middelburg over huisvesting vergunninghouders 
20170531 document artikel 5.1, lid 2 onder e 

5 gesprek gemeente Middelburg POT 27 februari email artikel 5.1, lid 2 onder e 

6 
Plan van aanpak huisvesting vergunninghouders gemeente Middelburg 
d.d. 25 april 2017 document artikel 5.1, lid 2 onder e 

7 PO CS 8 mei 2017 inz. pva Middelburg 2017 document artikel 5.1, lid 2 onder e 
8 PO CS huisv. Vergunninghouders 20170918 document artikel 5.1, lid 2 onder e 
9 PO huisvesting vergunninghouders tweede halfjaar 2017 email artikel 5.1, lid 2 onder e 

10 RE Plan van aanpak huisvesting vergunninghouders email artikel 5.1, lid 2 onder e 
11 RE stand van zaken huisvesting vergunninghouders per 1-1-2017 email artikel 5.1, lid 2 onder e 

12 
Verslag bestuurlijk overleg gemeente Middelburg over huisvesting 
vergunninghouders 20170306 document 

artikel 5.1, lid 2, onder e + 
i 

13 Versneld huisvesten email artikel 5.1, lid 2 onder e 
14 111121 gem Reimerswaal - plan van aanpak document artikel 5.1, lid 2 onder e 

15 
Annotatie bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders met 
gemeente Reimerswaal 20210603 document artikel 5.1, lid 2 onder e 

16 
Annotatie bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders 
Reimerswaal 20210719 document artikel 5.1, lid 2 onder e 

17 
Annotatie bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders tweede 
halfjaar 2020 gemeente Reimerswaal 20210422 document artikel 5.1, lid 2 onder e 

18 
Mailbericht Huisvesting vergunninghouders eerste halfjaar 2021 
gemeente Reimerswaal op 12-07-2021 om 16_15_29 email artikel 5.1, lid 2 onder e 

19 
Verslag bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders gemeente 
Reimerswaal 20210603 document artikel 5.1, lid 2 onder e + i 

20 
Verslag bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders Reimerswaal 
19 juli 2021 document artikel 5.1, lid 2 onder e 

21 
Verslag bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders tweede 
halfjaar 2020 Reimerswaal 20210422 document artikel 5.1, lid 2 onder e 

22 
BBV Ontwerpbrief GS huisvesting vergunninghouders gemeente 
Reimerswaal (ondertekend) brief artikel 5.1, lid 2 onder e 

23 
BBV Ontwerpbrief GS IBT Reimerswaal huisvesting vergunninghouders 
eerste halfjaar 2021 (ondertekend) brief artikel 5.1, lid 2 onder e 

24 
BBV Ontwerpbrief GS IBT Reimerswaal huisvesting vergunninghouders 
tweede halfjaar 2020 (ondertekend) brief artikel 5.1, lid 2 onder e 

25 
BBV Ontwerpbrief GS IBT Reimerswaal huisvesting vergunninghouders 
tweede halfjaar 2021 (ondertekend) brief artikel 5.1, lid 2 onder e 

26 Beslisnota GS IBT huisvesting vergunninghouders tweede halfjaar 2017 document artikel 5.1, lid 2 onder e 

27 
Brief GS aan gemeente Middelburg inzake IBT huisvesting 
vergunninghouders eerste halfjaar 2017 brief artikel 5.1, lid 2 onder e 

28 
Brief GS aan gemeente Middelburg inzake IBT huisvesting 
vergunninghouders tweede halfjaar 2016 brief artikel 5.1, lid 2 onder e 

29 FW AFMELDING email artikel 5.1, lid 2 onder e 

30 
GS-beslisnota IBT huisvesting vergunninghouders Zeeuwse gemeenten 
tweede halfjaar 2016 document artikel 5.1, lid 2 onder e 

31 
GS-nota IBT huisvesting vergunninghouders Zeeuwse gemeenten eerste 
halfjaar 2017 document artikel 5.1, lid 2 onder e 



v e E 7} (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: 21-10-2016 13:06 

2 N N ”| 

c … (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: AFMELDING Vergunninghouders middelburg 

Beste B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderstaande kandidaat krijgt in het kader van versnelde uitstroom per direct elders woonruimte. 

21- 13- 

1 Middelhurg.LRv Fase_ 11- 02 

? 2015 2016 

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

N 71 

Centraal Orgaan Asielopvang (COA) 

Unit Plaatsing 

Regievoerder (regio Zeeland! Zuid-Holland) 

(geanonimiseerd)

£ con $ centraal Orgaan opvang asielzoekers 

Teletoon: B 7 ] 

Website w 008.nl 

Bezoekadres: Sir Winston Churchillaan 3668, 22858 Rijswijk 

Postadres: _ Postbus 3002 2280 ME Rijswijk 

(geanonimiseerd)

Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

  

Wist u dat.…. vergunninghouders die in gemeenten zijn gehuisvest in 90% van de gevallen 

binnnen 5 weken hun eerste huur- en zorgtoeslag ontvangen hebben, nadat een kopie van het 

ondertekende huurcontract is gemaild naar toeslagen@coa.nl ?? 

    
  

var: e E 7] (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: vrijdag 7 oktober 2016 11:49 

Ax: e E 7] (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: Vergunninghouders middelburg 

Beste B7T] (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Bijgevoegd de toegewezen vergunninghouders voor Middelburg. De mensen die ik groen heb gemarkeerd hebben een 

woning gevonden in Middelburg of krijgen binnenkort een aanbod. 

Vriendelike groet, EN 

OEE 

  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 

te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 

houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 

COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 

electronic transmission of messages. 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 

eEEEEEeEENnDNnn 



 

PLE Naam Geboorted VNummer BSN Nationalite Pers 

2,81E+09 

2,82E+09 

2,81E+09

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

 

 

2,81E+09 

2,82E+09 

 (geanonimiseerd)  (geanonimiseerd)   



 

Gemeente Opvangloc: Opvangvor Fase FaseDatum FaseDatum Geblokkee: OvergedragGesprek 

Middelburg JAZC Fase 2 _ 15-3-2016 7-6-2016 7-3-2016 
(geanonimiseerd)

Middelburg 29-4-2016 22-7-2016 
(geanonimiseerd)

Middelburg 2-9-2016 HHHHHHHH 

(geanonimiseerd)

Middelburg 7-7-2016 

Middelburg 11-6-2016 

Middelburg 7-7-2016 29-9-2016 

(geanonimiseerd)

Middelburg 

(geanonimiseerd)
5-7-2016 

9-8-2016

 
27-9-2016 

 1-11-2016 4-8-2016 

(geanonimiseerd)





v e E 7} 

Verzonden: 13-09-2016 14:43 

aan: e ] 

cc: N -… E 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: AFMELDING IVM WACHTTIJDEN 

  

Beste 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Aangezien de gemeente nog geen concreet aanbod heeft voor de kandidaten hieronder is besloten de 

vergunninghouders elders te huisvesten. Zij krijgen per direct een aanbod. 

PLE Naam Geboren Vnummer BSN Pers Gemeente Locatie Vorm Fase Start Ein 

   

   

    

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

9- 12 

2817073637 N M‘dde‘h“'g- e . 3. 
2 2015 201 

/ 1- 12 

2819495782 N ? M‘dde"’“’g-“sef 12 03 a 
2 2015 2016 

. 06- 30- 

2816198450 N ! M‘°‘°‘°""“g- P . 03 a 
2 20162016 

| 02 25- 

2818598437 B ! Middelburg -gase* 04 06 : 

2016 2016 

ĳ OI 24- 

2818541267 ! M‘dd“’"’“'g- PS 9. 06 e 

2 20162016 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

N 7 | 

Centraal Orgaan Asielopvang (COA) 

Unit Plaatsing 

Regievoerder (regio Zeeland/ Zuid-Holland) 

(geanonimiseerd)

9_ë;. côn $ centraal Orgaan opveng asielzoekers 

Teletoon: N 7] 

Website www.c0a.nl 

(geanonimiseerd)

Bezoekadres: Sir Winston Churchillaan 366a, 2285SJ Rijswijk 

Postadres: _ Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk 

Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



  

Wist u dat.…. vergunninghouders die in gemeenten zijn gehuisvest in 90% van de gevallen 

binnnen 5 weken hun eerste huur- en zorgtoeslag ontvangen hebben, nadat een kopie van het 

ondertekende huurcontract is gemaild naar toeslagen@coa.nl 7? 

    
  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 

te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 

houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 

COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 

sion of messages. 

  

electronic transmi: 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 

EN 

  



v e E 7} (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 08-09-2016 10:33 

Aan: Middel r N N -" 

c e N 7} (geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: AFMELDING IVM WACHTTIJDEN 

Beste 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Aangezien de gemeente nog geen concreet aanbod heeft voor de kandidaten hieronder is besloten de 

vergunninghouders elders te huisvesten. Zij krijgen per direct een aanbod 

PLE Naam Geboren Vnummer BSN Pers Gemeente Locatie Vorm Fase Start 

| B O iicelbrg 

| M O iccelbrg (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

  

  

  

N 71 

Centraal Orgaan Asielopvang (COA) 

Unit Plaatsing 

Regievoerder (regio Zeeland! Zuid-Holland) 

(geanonimiseerd)

£ con $ centraal Orgaan opvang asielzoekers 

  

Telefoon: N J1 

wwnw.coa.nl 

(geanonimiseerd)

Website 

Bezoekadres: Sir Winston Churchilllaan 366a, 22858 Rijswijk 

Postadres: _ Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk 

Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

  

Wist u dat…. vergunninghouders die in gemeenten zijn gehuisvest in 90% van de gevallen 

binnnen 5 weken hun eerste huur- en zorgtoeslag ontvangen hebben, nadat een kopie van het 

ondertekende huurcontract is gemaild naar toeslagen@coa.nl 7? 

      

EE 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 

te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 

houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



message was sent o you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 

COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 

electronic transmission of messages. 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 

EN 



Annotatie bestuurlijk overleg met gemeente Middelburg over huisvesting vergunninghouders 

  

Woensdag 31 mei 2017, 11.00 - 11.45 uur 

Aanwezig: 

Carla Schönknecht-Vermeulen 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Aanleiding 

Gemeente Middelburg heeft de taakstelling huisvesting vergunninghouders over de tweede helft 

2016 niet voldaan. Na bestuurlijk overleg hebben GS door middel van een brief aan Middelburg 

kenbaar gemaakt dat de gemeente nu op trede drie van de interventieladder (actief toezicht) staat 

en dat wij uiterlijk 25 april 2017 een plan van aanpak verwachtten waaruit blijkt dat de gemeente 

vóór 1 januari 2018 de taakstelling voor 2017 realiseert inclusief de opgelopen achterstand van 54 

vergunninghouders. 

Plan van aanpak Middelburg 

De gemeente Middelburg heeft ons op 25 april per email hun plan van aanpak toegezonden, de 

officiële brief volgde op 2 mei. In het plan staat beschreven wat volgens de gemeente de oorzaak is 

van de achterstand en op welke manieren zij vergunninghouders huisvesten ( pijlers). 

Uit het plan werd echter niet voldoende duidelijk hoe en op welke termijn de gemeente verwacht de 

gekoppelde vergunninghouders te huisvesten. De taakstelling voor de tweede helft van 2017, welke 

begin april bekend was, was niet in het plan van aanpak meegenomen. Op die manier was 

onvoldoende duidelijk hoe de gemeente Middelburg de taakstelling voor 2017 inclusief achterstand 

vóór 1 januari 2018 realiseert. 

Na ambtelijk contact, heeft NNN 7 ] »er email aanvullende informatie aangeleverd. (geanonimiseerd)

Plan van aanpak Middelburg — inhoude 

In het plan staat beschreven op welke manieren de gemeente vergunninghouders huisvest. Het gaat 

hierbij om vij pijlers: 

- Pijler 1: huisvesting van echtparen en gezinnen in reguliere sociale huurwoningen 

- Pijler 2: groepsgewijze huisvesting van alleenstaande vergunninghouders 

- Pijler 3: meerdere alleenstaanden in een reguliere sociale huurwoning 

- Pijler 4: tijdelijke huisvesting in de vorm van woonunits 

- Pijler 5: particuliere woningen verhuren aan vergunninghouders 

  

Volgens het plan van aanpak zet de gemeente Middelburg vooral in op de pijlers 2, 3 en 4 De pijlers 

1 en 5 blijven volgens de gemeente belangrijk, maar kunnen met de huidige tijdsinzet gerealiseerd 

worden. 

In de praktijk heeft Middelburg tot nu toe alleen iets gedaan met de pijlers 1 en 2, helaas met te 

weinig resultaat en daardoor een oplopende achterstand. 

Pijler 3: Middelburg heeft met de corporatie afgesproken dat dit niet gebeurt. 

Pijler 4: ook dit gebeurt niet. 

Pijler 5: in het plan van aanpak wordt gesproken over een oproep in 2015. Geen plannen voor 2017. 



Middelburg pleegt extra inzet door de realisatie van een extra groepswoning in het oude pand van 

Woongoed. Omdat de verbouwing hiervan pas eind juli gereed is, zet Middelburg als tussentijdse 

oplossing appartementen in het Hof van Sint Pieter in. De groepswoning (pand Woongoed) biedt 

ruimte aan 30 vergunninghouders. 

Stand van zaken 29-05: 

  

  

Achterstand1-1- [Taakstelling1" | Totaalte Saldo per 30-05- [ Taakstelling 2° 

2017 helft 2017 huisvesten1° |2017 helft 2017 

helft 2017 

54 37 91 51 28               

M 7J heeft in de aanvullende email aangegeven dat Middelburg streeft naar: 

- Een saldo eind mei 2017 van 30 nog te huisvesten personen; 

Op dit moment heeft Middelburg een saldo van 51, waarvan er 17 een huurcontract hebben. 

Dat betekent dat Middelburg nog 34 vergunninghouders moet huisvesten. Het streven naar 

een saldo van 30 per eind mei is daarmee bijna gehaald. 

(geanonimiseerd)   

-  Per 1 juli 2017 een saldo van 10 te huisvesten personen. 

Om op 1 juli uit te komen op een saldo van 10, moet Middelburg nog 26 vergunninghouders 

huisvesten in de maand juni. Middelburg heeft hiervoor voldoende koppelingen van het COA. 

Vragen voor Middelburg: 

- _ Wat gaat Middelburg nu anders doen, dan ze voorheen hebben gedaan? 

- Het grootste knelpunt is de afspraak van gemeente Middelburg met de woningcorporatie, 

dat de woningcorporatie geen alleenstaanden hoeft te huisvesten, maar dat de gemeente dit 

zelf oppakt. Er komt nu een extra groepswoning voor 30 mensen. Wanneer deze vol is, hoe 

worden alleenstaanden dan gehuisvest? 

- _ Gaat Middelburg een achterstand van 10 per 1 juli nog halen? 



v e N 7} (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Verzonden: 28-02-2017 22:08 

Aa: N … e e 7] 

e e 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: gesprek gemeente Middelburg/POT 27 februari 

  (geanonimiseerd) en B (geanonimiseerd)

Afgelopen maandag 27 februari hadden NNN 7] en ik een gesprek met wethouder BIJ enN7] 

B k zou de hoofdlijnen ervan nog even terugkoppelen. Hierbij een impressie: (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Het viel me op dat beide heren van goede wil waren maar dat wel enige 'pit' ontbrak. Hopelijk hebben we 

daar enige positieve verandering in aangebracht. De volgende punten passeerden de revue: 

De knip in de taakverdeling tussen gemeente en wep's lijkt een hard punt. De corporaties zouden 

slechte ervaringen hebben met woningdelen (nog afkomstig uit de periode van de Joegoslavië-crisi 

Wij hielden ze voor dat steeds meer corporaties -al dan niet via een pilot- 'om gaan' en over gaan tot 

woningdelen. Overigens heb ik persoonlijk het idee dat de gemeente wel erg lief is voor de wep's. We 

hebben aangeboden eventueel aan rol te spelen richting de wep's b.v. door een presentatie; 

  

Verder zijn we ingegaan op de gevraagde garantstelling van 30 vergunninghouders voor de op 1 juni te 

openen locatie. Het traject van verbouwing en vergunninghouders duurt dermate lang, dat openen vòòr 1 

juni onmogelijk is. De garantie van het leveren van voldoende vergunninghouders door het COA is dan 

ook niet te geven; 

We hebben uitgebreid stilgestaan bij de feitelijke noodzaak van een flexibele schil in de 

woningvoorraad. Enerzijds kunnen de huidige twee locaties (nu voor sec alleenstaande 

vergunninghouders) bij leegstaand ook door andere groepen worden gevuld (starters, gescheiden mensen, 

arbeidsmigranten, mensen uit de maatschappelijk opvang, etc.). Maar het huidige exploitatie-beheermodel 

moet dan wel onder de loupe worden genomen. Daarnaast ligt ook hier samenwerking met de wep's voor 

de hand. Wij hebben hen van input en voorbeelden voorzien, die kunnen dienen als basis voor een 

verkenning; 

Ook kwam het eerder 'afgeschoten RVB-pand' nog ter sprake. Ik begreep dat ook de gedeputeerde hier 

nog bij betrokken is geweest. Ons advies: onderzoek de mogelijkheden en kansen alsnog. Mogelijk heb je 

de locatie nu nog niet nodig. Maar door een gewijzigde instroom (b.v. door knallen Turkije-deal) kan dat 

in de nabije toekomst ineens weer heel anders zijn. Daarnaast kan een dergelijke locatie prima gebruikt 

worden voor een mix aan doelgroepen. Ook hier lijkt samenwerking met de corporaties voor de hand te 

liggen. Kortom: kijk ook door een meer strategische bril naar de woningvoorraad. 'Meer flexibiliteit' lijkt 

het sleutelbegrip; 

  

De gemeente vroeg ook nog naar kansen/mogelijkheden om extra uitgenodigde vluchtelingen te 

huisvesten. Dat heb ik uitgezocht. Op korte termijn zal dat geen soelaas bieden. Vanaf september zijn 

deze vluchtelingen te koppelen. En in tegenstelling tot de vraag van de gemeente gaat het bij deze groep 

nu voornamelijk om alleenstaanden. 

Kortom: ik denk dat de wens, intentie en betrokkenheid er zeker is. Maar het is ook een kwestie van 

stevig kunnen en willen doorpakken. Wij hebben aangegeven ook bij de uitwerking van genoemde punten 

support te kunnen bieden. Maar eerst is de gemeente aan zet :-) 



Hartelijke groet, 

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



  

Gemeente Middelburg 17009360 

Ruimtelijk Beleid 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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4330 LA Middelburg 

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk bijlage(n) 

17005750 21 maart 2017 | ë 3»}(3 5 1 

contactpersoon datum datum verzending 

B; n 

onderwerp 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

Plan van aanpak huisvesting vergunninghouders 

Geacht College van Gedeputeerde Staten Zeeland, 

U heeft de gemeente Middelburg op trede 3 van de interventieladder geplaatst omdat uw inziens een beperkt 

deel van de achterstand op de taakstelling kan worden aangemerkt als taakverwaarlozing. In een persoonlijk 

gesprek met uw college heeft ons college de redenen van deze achterstand aangegeven. Ook heeft ons 

college in dit gesprek toegezegd dat de taakstelling wordt ingelopen en dat alle gekoppelde 

vergunninghouders worden gehuisvest in de gemeente Middelburg. Met deze brief en bijgevoegde plan van 

aanpak willen wij deze toezegging onderstrepen en bevestigen. 

In het plan van aanpak komen wij tot een aanpak in vijf pijlers. De komende tijd wordt met name ingezet op 

de huisvesting van (grote) gezinnen in reguliere sociale huurwoningen en groepsgewijze huisvesting van 

alleenstaanden. Hoewel geen onderdeel van uw toezichthoudende rol, willen wij toch graag nog vermelden 

dat de gemeente Middelburg extra wil inzetten op de integratie en participatie van vergunninghouders. 

  

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Middelburg 

de secretaris, 

.M. Bergmann 

  

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  

   

arkrelatie: N.V. Bark voo Nod. Gereentan(BNG) te Den Haag. barkrr B J I (SA / BNGHNL2G (BICISWIFT) 

i erzoeken u i beantwoording hetonderwerp en ons kenmerk te vermelden. 

(geanonimiseerd)

  

    



Plan van Aanpak huisvesting vergunninghouders 

Aanleiding 

Op de gemeente Middelburg rust ook in 2017 een forse huisvestingstaakstelling van 

vergunninghouders. Rekening houdend met een opgelopen achterstand in de huisvesting dienen 

er in 2017 tussen de 100-120 vergunninghouders gehuisvest te worden in het kader van deze 

taakstelling. 

Vergunninghouders worden momenteel met name gehuisvest in zelfstandige sociale 

huurwoningen door de corporaties Woongoed en WBV Amemuiden. Daamaast zijn een aantal 

alleenstaande vergunninghouders in panden van Woongoed gehuisvest n twee groepswoningen 

en een beperkt aantal vergunninghouders in een woning van een particuliere verhuurder. Gezien 

de specifieke doelgroep waarop Woonzorg Nederland zich richt, namelijk kwetsbare ouderen en 

mensen met een beperking die beschut of beschermd willen wonen, hebben we geen afspraken 

gemaakt met Woonzorg Nederland over het huisvesten van vergunninghouders. 

Het huisvesten van vergunninghouders wordt steeds lastiger in Middelburg, doordat het aanbod 

van betaalbare sociale huurwoningen in het bezit van corporaties in onze gemeente beperkt is. 

Dat betekent dat we op zoek moeten gaan naar alternatieve huisvestingsvormen voor 

vergunninghouders. In dit plan van aanpak zetten we daarvoor de mogelijkheden op een rijtje. 

Naast de bovenstaande humanitaire reden is er ook een financiële reden om dit plan van aanpak 

te schrijven. In het Bestuursakkoord verhoogde asielinstroom van 27 november 2015 hebben Rijk 

‚en VNG een financiële prikkel afgesproken. De financiële prikkel is bedoeld als boete voor 

gemeenten die een achterstand hebben in de taakstelling. Als een gemeente na de taakstelling 

een achterstand heeft, zal het Rijk de kosten die het COA maakt per niet gehuisveste 

vergunninghouder per maand verhalen op de desbetreffende gemeente. Hierbij wordt gesproken 

over een bedrag van € 1.850 per niet gehuisveste vergunninghouder per maand. Indien een 

gemeente n gebreke blijft om de taakstelling binnen de gestelde termijn te realiseren, dan is de 

Provincie als toezichthouder wettelijk verplicht om, in het uiterste geval, in de plaats te treden ten 

laste van de gemeente. In juni 2016 hebben Gedeputeerde Staten het beleidskader interbestuurlijk 

toezicht huisvesting vergunninghouders vastgesteld. Het beleidskader treedt per 1 januari 2017 in 

werking. 

Net als veel andere (Zeeuwse) gemeenten hebben wij in 2016 onze taakstelling inzake de 

huisvesting van vergunninghouders niet gehaald. Op basis van de Huisvestirigswet heeft de 

provincie een toezichthoudende taak hierop. Voor de provincie s deze achterstand reden om 

Middelburg en zes andere Zeeuwse gemeenten te plaatsen op de zogenaamde interventieladder. 

Aan de hand van deze ladder wordt de actie van de provincie bepaald. De gemeente Middelburg 

is op trede drie van de interventieladder geplaatst omdat de taakstelling niet is behaald vanwege 

het niet op tijd kunnen huisvesten van dertien alleenstaande vergunninghouders. Deze dertien 

alleenstaanden zijn vervolgens gekoppeld aan een andere gemeente in Nederland. In een gesprek 

met de gedeputeerde begin maart heeft het college aangegeven dat alle gekoppelde gezinnen in 

Middelburg zijn gehuisvest, maar dat een aantal alleenstaanden niet op tijd gehuisvest kon worden 

in een groepsaccommodatie. Ons college heeft er voor gekozen om alleenstaanden te huisvesten 

in (on)zelfstandige groepsaccommodaties zodat de wachttijden voor reguliere woningzoekers niet 

zouden toenemen. De reden voor het niet op tijd kunnen plaatsten van alleenstaande 

vergunninghouders is dat een akkoord met de Rijksvastgoeddienst over het beschikbaar stellen 

van een gebouw voor 40 personen op het laatste moment spaak liep, waardoor er niet meer op tjd 

gezocht kon worden naar een alternatief. Dat altemnatief is er nu wel gevonden n het voormalige 

    



  

kantoor van Woongoed dat medio juni 2017 klaar is voor de huisvesting van vergunninghouders. 

Het college heeft aan de gedeputeerde toegezegd dat de taakstelling wordt ingelopen en dat nu 

alle gekoppelde vergunninghouders worden gehuisvest n de gemeente Middelburg. 

Gemeente Middelburg is dus nu geplaatst op trede drie van de interventieladder. Dit betekent dat 

de provincie actief toezicht houdt op de huisvesting van vergunninghouders in Middelburg. Om 

hier vorm aan te geven heeft de provincie per beschikking d.d. 21 maart 2017 de gemeente 

verzocht een plan van aanpak in te dienen waarin de gemeente aangeeft hoe de achterstand 

wordt ingehaald en de taakstelling wordt gerealiseerd. Als de achterstanden niet minder worden, 

belandt de gemeente in categorie 4 en kan de provincie maatregelen nemen. 

Wonen en integratie 

Het is belangrijk dat vergunninghouders goed wonen en snel inburgeren. Die twee aspecten 

worden altijd meegewogen. Naast taalles voor volwassenen en scholen voor de kinderen is 

contact met buurtbewoners en andere mensen in Middelburg essentieel voor een goede en snelle 

integratie. We zijn er ons van bewust dat het groepsgewijs huisvesten van vergunninghouders de 

inegratie kan stagneren. Samen met Vluchtelingenwerk en andere organisaties in Porthos leveren 

we daarom maatwerk per groepswoning door bijvoorbeeld extra aandacht te besteden aan het 

contact met de buurt. 

De huisvestingsprocedure 

Een vergunninghouder verhuist n principe binnen veertien weken na het krijgen van een 

verblijfsvergunning naar een toegewezen woning in een Nederlandse gemeente. De 

vergunninghouder is verplicht het aanbod van een woning van een gemeente te accepteren. Veel 

gemeenten, waaronder de gemeente Middelburg, worstelen met het huisvesten van 

vergunninghouders binnen deze periode en dat heeft vooral te maken met het beschikbare 

aanbod van betaalbare sociale huurwoningen. Vooral door de introductie van passend toewijzen 

per december 2015 is het aanbod van betaalbare woningen verder verkleind. Huishoudens met 

een inkomen onder de huurtoeslaggrens kunnen alleen in aanmerking komen voor woningen met 

een huur tot en met € 586,68 (één of twee personen) of tot en met € 628,76 (drie of meer 

personen). Voor december 2015 lag die grens voor drie of meer persoenen op € 710,00).Op 1 

januari 2017 was de achterstand van de gemeente Middelburg op de taakstelling 54 personen. 

Samen met de taakstelling voor de eerste helft van 2017 (37 personen) was de taakstelling de 

huisvesting van 91 vergunninghouders. Op 25 april is de taakstelling teruggebracht naar 66 

vergunninghouders. Op dit moment zijn er 50 personen gekoppeld aan de gemeente Middelburg 

wachtend op een woning, waaronder 17 alleenstaanden en 5 gezinnen. Al deze mensen zijn 

aangemeld bij Woongoed, Woningbouwvereniging Amemuiden en Villex. De verwachting is dat zij 

gerekend vanaf de koppeling aan de gemeente Middelburg binnen de afgesproken 14 weken een 

woning toegewezen krijgen. Wekelijks vinden er nieuwe koppelingen plaats door het COA. Ook is 

er regelmatig sprake van gezinshereniging, waarbij vermeld dient te worden dat de honorering van 

de hereniging en de termijn niet voorspelbaar zijn. 

Deze cijfers zijn aangeleverd door het COA en houden rekening met de huisvestingen die 

administratief zijn verwerkt en vastgelegd. In de regel zit er een periode van ongeveer 1 of 2 

maanden tussen daadwerkelijke huisvesting van vergunninghouders en de administratieve 

verwerking door het COA. 

Aanpak in vijf pijlers 

Gelet op de grote taakstelling en de uitkomsten van het landelijke Bestuursakkoord Verhoogde 

Asielinstroom van 27 november 2015, komen wij tot een aanpak in vijf pijlers: 

  



  

-ijler 1: huisvesting van echtparen en gezinnen in reguliere sociale huurwoningen 

- Pijler 2: groepsgewijze huisvesting van alleenstaande vergunninghouders 

- Pijler 3: meerdere alleenstaanden in een reguliere sociale huurwoning 

- Pijler 4: tjdelijke huisvesting in de vorm van woonunits 

-Pijler $: particuliere woningen verhuren aan vergunninghouders 

In de laatste periode zijn de toegewezen vergunninghouders voornamelijk alleenstaand. Voor de 

pijlers betekent dit dat we ons in de komende periode vooral gaan inzetten voor de pijlers 2, 3 en 

4. Pijlers 1 en 5 blijven belangrijk, maar kunnen met de huidige tijdsinzet gerealiseerd worden. 

Pijler 1: huisvesting van echtparen en gezinnen in reguliere sociale huurwoningen 

De woningcorporaties zijn in het kader van de Huisvestingswet primair verantwoordelijk voor de 

taakstelling huisvesting vergunninghouders. Dit is dan ook de eerste pijler. Via het 

bestuursakkoord hebben gemeenten en andere partijen inmiddels instrumenten om de druk op de 

woningoorporaties te verlichten (zie de overige pijlers), maar de primaire verantwoordelijkheid blijft 

bij de woningcorporaties liggen. 

In de gemeente Middelburg zijn meerdere woningcorporaties actief. Met de 2 corporaties met het 

meeste bezit n Middelburg is de afspraak gemaakt dat zij de echtparen en gezinnen huisvesten in 

de reguliere sociale huurwoningen. Voor alleenstaanden wordt gezocht naar alternatieve 

woonvormen. 

Alleenstaanden die herenigd worden met hun partner en/of kinderen krijgen voorrang bij hun 

zoektocht naar een sociale huurwoning. Deze voorrang krijgen ze tot 1 jaar na inschrijving bij Zuid 

West Wonen, na deze periode is er voldoende inschrijfijd om zelf een woning te kunnen vinden in 

Middelburg of elders in het werkgebied van Zuid West Wonen. Met de huidige wachttijden is er 

(nog) geen reden om deze termijn te verlengen of te verkorten. 

Pijler 2: groepsgewijze huisvesting van alleenstaanden 

Voor alleenstaande vergunninghouders gaat de gemeente samen met andere partijen op zoek 

naar groepsgewijze huisvesting. Deze huisvesting kan zowel zelfstandig zijn (kleine 

appartementen met eigen keuken/douche) als onzelfstandig (kamers). Bij voorkeur zijn dat locaties 

in de bestaande gebouwenvoorraad zoals grote groepswoningen, kantoren of leegstaande 

scholen. De locaties waar mensen groepsgewijs worden gehuisvest vergen een grote 

tijdsinvestering omdat een intensief communicatietraject met de buurt en de vergunninghouders 

wordt gevolgd. 

De verwachting is dat er meer vergunninghouders groepsgewijs en onzelfstandig gehuisvest 

moeten worden. Enerzijds is dat het gevolg van een toename van vluchtelingen die alleen naar 

Nederland komen en anderzijds duurt het veel langer voordat gezinshereniging wordt 

gerealiseerd. 

De komende periode zetten we extra in op de tweede pijler: op een derde complex met 

groepshuisvesting in het voormalige kantoor van Woongoed aan de Buitenruststraat is ruimte voor 

ongeveer 41 personen, waarvan 30 vergunninghouders. De verwachting is dat dit complex medio 

juli geschikt i voor huisvesting. In de tussentijd worden alleenstaande vergunninghouders 

gehulsvest In de twee bestaande groepswoningen en in de leegstaande flexibele schil van de 

studentenhuisvesting in het Hof van Sint Pieter. De 17 bewoners van dit hof verhuizen te zijner tijd 

door naar de Buitenruststraat. 

Pijler 3: Huisvesting meerdere alleenstaanden in een reguliere sociale huurwoning 

Op dit moment wordt er nog niet actief gesproken over het splitsen van huurwoningen in 

onzelfstandige woonruimten. In het verleden heeft Woongoed met wisselend succes ervaring 

opgedaan met het huisvesten van meerdere vergunninghouders in één woning (denk hierbij aan 

    



ongeveer drie tot vier personen). Bij het huisvesten van meerdere alleenstaanden in een woning 

dient een besluit te worden genomen over de maximale Ieeftijd (in Amsterdam bijvoorbeeld wordt 

een maximumleeftijd van 28 jaar gehanteerd), de wijze van werving om te voorkomen dat er 

ongewenste combinaties ontstaan en een eventuele combinatie met een andere doelgroep zoals 

studenten. 

Pijler 4: tijdelijke huisvesting in de vorm van woonunits 

Op een aantal locaties in de gemeente zouden tijdelijke woonunits geplaatst kunnen worden voor 

de huisvesting van vergunninghouders en/of een combinatie met andere woningzoekenden. 

Er zijn een groot aantal aanbieders van woonunits en modulaire woongebouwen. Zowel nieuw als 

gebruikt. Uiteraard worden dergelijke woonvoorzieningen zonder grond aangeboden en zal de 

gemeente zelf een geschikte locatie moeten vinden. De kwaliteit van zuike woonoplossingen is de 

laatste jaren sterk toegenomen en ze worden dan ook steeds vaker toegepast voor huisvesting 

van studenten, arbeidsmigranten, vergunninghouders en andere doelgroepen. Platform Opnieuw 

Thuis heeft een overzicht opgesteld van betrouwbare partijen. 

Belangrijke besluitpunten bij de plaatsing van tijdelijke woonunits in de gemeente zijn de 

bereikbaarheid van de units met ov, voorzieningen in de buurt, spreiding over de stad en de 

mogelijkheden voor duurzame oplossingen. Belangrijke financiële aspecten zijn de aantal 

eenheden per locatie en de duur van de plaatsing. Het duurt een aantal jaren voor de 

investeringen van een investeerder in bijvoorbeeld aansluiting riolering en plaatsing rijplaten zijn 

terugverdiend. Bij een vergunning voor een korte periode kan het daarom voorkomen dat de 

gemeente ook een aantal investeringen op zich moet nemen. De gemeente heeft voor deze 

investeringen nog geen financieel kader of financlële dekking. Per locatie kunnen de 

mogelijkheden met betrekking tot de grondexploitatie onderzocht worden, zoals het naar voren 

halen van investeringen. 

Pijler 5: particuliere woningen verhuren aan vergunninghouders 

Particuliere verhuurders zijn in 2015 opgeroepen door de gemeenten op Walcheren om gezinnen 

en alleenstaande vergunninghouders te huisvesten, maar de resultaten daarvan zijn nog beperkt. 

Potentiële verhuurders zijn mogelijk afgeschrikt door de huurbescherming die huurders genieten. 

Sinds 1 juli 2016 zijn er echter wijzigingen aangebracht in de huurbescherming die het voor 

verhuurders aantrekkelijker maakt om woningen (tijdelijk) te verhuren. Het is nu mogelijk om een 

particuliere woning of pand tijdelijk te verhuren voor een periode van twee jaar. Bij onzelfstandige 

woningen kan dat ook voor maximaal vijf jaar. Er zijn enkele randvoorwaarden om de tijdelijke 

verhuur succesvol te laten zijn. Ten eerste dient de woning minimaal twee jaar beschikbaar te zijn 

voor verhuur, ten tweede dient de huur via het puntensysteem marktconform berekend te zijn en 

de huur dient onder de huurtoeslaggrens te liggen. 

Tot slot — het vervolgtraject 

De initiële taak van huisvesting is voor gemeenten en dus ook voor de gemeente Middelburg 

aanzienlijk. Verschillende partijen werken er hard aan om de taakstelling daadwerkelijk te 

realiseren. Daarbij willen wij echter niet de blik verliezen op de eveneens aanzienlijke vervolgtaak 

om een grote groep te integreren in Middelburg en de Nederlandse gewoonten. 

  

  



Format voor aanleveren agendapunt 

Agendapunt portefeuilleoverleg mevr. C.M.M. Schönknecht-Vermeulen 

Thema: Huisvesting vergunninghouders 

Onderwerp: Plan van aanpak gemeente Datum behandeling: 8 mei 2017 

Middelbu 

Naam inbrenger: ùî] Benodigdetijdvoor _ 10 minuten 

agendapunt: 

(geanonimiseerd)

Aanwezig bij behandeli 

Naam 

J 

  

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

  

Doel van de bespreking 

Bespreken hoe te reageren op het door gemeente Middelburg ingediende plan van aanpak 

huisvesting vergunninghouders. 

  

  

Bestuurlijke aandachtspunten (Kem aandachtspunten vanuit bestuurlijke relevantie) 

‘Gemeente Middelburg heeft de taakstelling huisvesting vergunninghouders over de tweede helft 2017 

niet voldaan. Na bestuurlijk overleg hebben GS door middel van een brief aan Middelburg kenbaar 

gemaakt dat de gemeente nu op trede drie van de interventieladder (actief toezicht) staat en dat wij 

uiterlijk 25 april 2017 een plan van aanpak verwachten waaruit blijkt dat de gemeente vóór 1 januari 

2018 de taakstelling voor 2017 realiseert inclusief de opgelopen achterstand van 54 

vergunninghouders. 

Overwegingen (Pro's/contra's. altematieven, meningen stakehoiders) 

De gemeente Middelburg heeft op 25 april 2017 per email een plan van aanpak naar ons 

toegezonden, de officiële brief volgde op 2 mei. In het plan staat beschreven wat volgens de 

gemeente de oorzaak is van de achterstand en op welke manieren zij vergunninghouders huisvesten 

(5 pijlers). 

Uit het plan wordt echter niet voldoende duidelijk hoe en op welke termijn de gemeente verwacht de 

gekoppelde vergunninghouders te huisvesten. De taakstelling voor de tweede helft van 2017, welke 

begin april bekend was, is niet in het plan van aanpak meegenomen. Behalve de huisvesting van 30 

alleenstaande vergunninghouders n de te realiseren groepswoning aan de Buitenruststraat, zijn geen 

concrete acties in het plan van aanpak opgenomen. Op deze manier is onvoldoende duidelijk hoe de 

gemeente Middelburg de taakstelling voor 2017 inclusief achterstand vóór 1 januari 2018 realiseert. 

Voorstel/besluit 

Nu de gemeente Middelburg onder actief toezicht staat, een bestuurlijk overleg plannen eind 

mei/begin juní 2017. 

Vervolgens zijn er verschillende opties denkbaar: 

- Tot aan het bestuurlijk overleg niets doen en het gesprek afwachten; 

- Een briefje/berichtje sturen aan Middelburg met verzoek om het plan van aanpak aan te vullen 

met concrete acties en een tijdplanning t.b.v. bespreking in het bestuurlijk overleg; 

- _ Hetplan van aanpak terugsturen met verzoek om dit helemaal aan te scherpen met concrete 

acties en tijdplanning en dit vervolgens bespreken in bestuurlijk overleg. 

  

  

  

  

  

  

Te nemen acties (Wie, wat, wanneer) 

Bestuurlijk overleg plannen - GS-secretariaat. 

Verder afhankelijk van te maken keuze. 

  

  

Eventuele bijlagen 

Plan van aanpak gemeente Middelburg huisvesting vergunninghouders 

      
  



vaa 

Dit format dient te zijn afgestemd met je afdelingshoofd. Indienen voor donderdag 12.00 uur bij 

M / | Vermel i et onderwerp van de mail de aam van de gedeputeerde en de 

datum van PO. 

(geanonimiseerd)

-2- mp/awE_aa5UbG/U_h3mLrdNj.docx 



Format voor aanleveren agendapunt 

Agendapunt portefeuilleoverleg mevr. C.M.M. Schönknecht-Vermeulen 

Thema: Wonen — huisvesting vergunninghouders 

Onderwerp: Huisvesting vergunn 

Neamiorenger N 
  

houders _ Datum behandeling: _ 18 september 2017 

î Benodigdetijdvoor _ 10 minuten 

agendapunt: 

Aanwezig bij behandelin 

Naam Telefoonnummer 

J 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  
  

Doel van de bespreking 

Bespreken GS-nota en te verzenden GS-brieven aan gemeenten inz. taakstelling huisvesting 

vergunninghouders eerste halfjaar 2017 

  

  

  

Bestuurlijke aandachtspunten (Kem aandachtspunten vanuit bestuurlijke relevantie) 

Alle gemeenten hebben de tot 1 april 2017 gekoppelde vergunninghouders binnen de 

taakstellingsperiode gehuisvest. Zes gemeenten hebben nog een verschoonbare achterstand, als 

gevolg van te weinig door het COA gekoppelde vergunninghouders. 

Middelburg is 2017 begonnen met een onverschoonbare achterstand en staat sindsdien op trede 3 

van de interventieladder (actief toezicht). Middelburg heeft tot 1-1-2018 de tijd om de volledige 

achterstand in te lopen en blijft tot die tijd onder actief toezicht. Inmiddels heeft Middelburg de 

achterstand ingelopen en heeft zelfs een kleine voorsprong opgebouwd. 

Overwegingen (Pro's/contra's, alternatieven, meningen stakeholders) 

ledere gemeente krijgt per halfjaar een taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. 6 van 

de 13 Zeeuwse gemeenten hebben op peildatum 1 april 2017 van het COA niet voldoende 

koppelingen voor de hele taakstelling gekregen. 

Desondanks zijn er toch 7 gemeenten die de taakstelling volledig hebben gerealiseerd. 

Zes andere gemeenten hebben niet de volledige taakstelling gerealiseerd, maar zij hebben wel alle 

per 1 april 2017 gekoppelde vergunninghouders gehuisvest. De opgelopen achterstand is daarmee 

verschoonbaar. 

  

  

  

  

  

Voorstel/besluit 

Akkoord gaan met GS-nota en bijbehorende brieven aan gemeenten 

  

  

Te nemen acties (Wie. wat. wanneer) 

'GS-nota laten agenderen voor GS-vergadering van 26 september 2017. 

  

  

Eventuele bijlagen 

'GS-nota en bijbehorende brieven. 

Dit format dient te afgestemd met je afdelingshoofd. Indienen voor donderdag 12.00 uur bij 

M 7 | Verme i et onderwerp van de mail de naam van de gedeputeerde en de 

datum van PO. 

(geanonimiseerd)

      
  

(geanonimiseerd)



Format voor aanleveren agendapunt 

Agendapunt portefeuilleoverleg mevr. C.M.M. Schönknecht-Vermeulen 

Thema: Wonen 

  

houders _ Datum behandeling: _ 6 maart 2018 

î Benodigdetijdvoor _ 10 minuten 

agendapunt: 

Onderwerp: Huisvesting vergunn 

Neamiorenger N 

Aanwezig bij behandelin 

Naam nummer 

T J 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

  
  

Doel van de bespreking 

Bespreken GS-nota en te verzenden GS-brieven aan gemeenten inzake hun taakstelling huisvesting 

vergunninghouders tweede halfjaar 2017. 

  

  

Bestuurlijke aandachtspunten (Kem aandachtspunten vanuit bestuurlijke relevantie) 

11 van de 13 gemeenten hebben de taakstelling van het tweede halfjaar 2017 inclusief de eventuele 

achterstand voldaan. Gemeenten Goes en Hulst hebben de taakstelling van het tweede halfjaar 2017 

w&l gehaald, maar zij hebben de eerder ontstane achterstand niet helemaal weggewerkt. 

Gemeente Goes had op peildatum 1-1-2018 een achterstand van 1 vergunninghouder. 

Gemeente Hulst had op peildatum 1-1-2018 een achterstand van 2 vergunninghouders. 

  

Op gemeente Middelburg hielden wij in 2017, door de opgelopen achterstand in de tweede helft van 

2016, actief toezicht. Middelburg had tot 1-1-2018 de tijd om de volledige achterstand, naast de 

taakstelling, weg te werken. Dit is ruimschoots gelukt en Middelburg heeft nu zelfs een flinke 

voorsprong. 

Overwegingen (Pro's/contra's, alternatieven, meningen stakeholders) 

'Gemeente Goes is de taakstellingsperiode begonnen met een verschoonbare achterstand van 4 

vergunninghouders, als gevolg van te weinig door het COA gekoppelde vergunninghouders. Goes 

heeft de taakstelling van het tweede halfjaar voldaan en de achterstand op één na ingelopen. 

Gemeente Hulst is de taakstellingsperiode begonnen met een verschoonbare achterstand van 10 

vergunninghouders, als gevolg van te weinig door het COA gekoppelde vergunninghouders. Hulst 

heeft de taakstelling van het tweede halfjaar 2017 voldaan en de achterstand op twee na ingelopen. 

Daarnaast had Hulst vóór de Kerstdagen een gezin van 4 personen willen plaatsen, maar door 

omstandigheden in het gezin is deze huisvesting niet in december 2017, maar in januari 2018 

gebeurd. 

Beide gemeenten hebben de kleine achterstand in januari 2018 ingehaald. 

Voorstel s om deze twee gemeenten niet te laten stijgen op de interventieladder interbestuurlijk 

toezicht. 

Gemeente Middelburg heeft de taakstelling voldaan en de achterstand volledig weggewerkt. Voorstel 

is om het actief toezicht op Middelburg te laten vervallen. 

Voorstel/besluit 

'Akkoord gaan met GS-nota en bijbehorende brieven aan gemeenten. 

  

  

  

  

  

Te nemen acties (Wie. wat, wanneer) 

GS-nota en brieven agenderen voor GS-vergadering van 13 maart 2018. 

  

  

Eventuele bijlagen 

GS-nota huisvesting vergunninghouders tweede helft 2017 

Brieven aan gemeenten 

      
  

(geanonimiseerd)



vaa 

Dit format dient te zijn afgestemd met je afdelingshoofd. Indienen voor donderdag 12.00 uur bij 

M / | Vermel i et onderwerp van de mail de aam van de gedeputeerde en de 

datum van PO. 

(geanonimiseerd)

-2- mp/bNeks2f7u0/s_qHyZ7Y1c.docx 



var: e N ”| 

Verzonden: 09-05-2017 15:37 

n N … E N ”| 

cc: N N | 

N N ”| 

D N } (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: Plan van aanpak huisvesting vergunninghouders 

  

Geachte mevrouw Schönknecht enBN] 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Vorige maand heeft de Provincie het plan van aanpak huisvesting statushouders ontvangen. In dit plan 

hebben jullie kunnen lezen dat we de komende maanden inzetten op de huisvesting van (grote) gezinnen 

in corporatiewoningen van Woongoed en WBV Arnemuiden en de huisvesting van alleenstaanden in drie 

groepswoningen. Momenteel zijn er drie groepswoningen. De laatste geopende groepswoning is Hof van 

Sint Pieter 2 waar plek is voor 17 alleenstaande mannen. Eind juli verhuizen ze naar een andere 

groepswoning aan de Buitenruststraat waar plek is voor 30 vergunninghouders en ongeveer 10 reguliere 

huurders. 

Met deze mail wil ik graag ingaan op de stand van zaken per 9 mei. Op deze datum is de achterstand 

volgens opgave 66 personen. Op 9 mei zijn er precies 60 vergunninghouders door het COA gekoppeld 

aan Middelburg, waaronder gezinnen bestaande uit 8 personen, 7 personen en 6 personen! Van deze 60 

gekoppelde personen zijn er inmiddels 10 gehuisvest en ingeschreven in de gemeente Middelburg op 

twee adressen in Hof van Sint Pieter (6) en Statenlaan (4). Voor nog eens 21 personen in huisvesting 

gevonden in Hof van Sint Pieter (11), Prinses Beatrixstraat (2) en Biesbosstraat (gezin van 8). Daarnaast 

hebben 5 nareizigers toestemming gekregen om in Middelburg te gaan wonen. Het bovenstaande betekent 

dat eind mei 2017 de achterstand van 66 personen terug is gebracht naar 30 personen. 

Voor 24 gekoppelde vergunninghouders wordt nog huisvesting gezocht. Uiterlijk eind juli moet voor deze 

groep huisvesting zijn gevonden. Doelstelling is om eind juli de achterstand terug te brengen naar 10 

personen. Rekening houdend met de nieuwe taakstelling per 1 juli van 28 personen moeten we in 

Middelburg in de tweede helft 38 personen huisvesten. Voor een deel kunnen we dit realiseren door een 

uitbreiding van de capaciteit in groepswoningen met 13 eenheden per eind juli. Voor een deel met 

doorstroming in de groepswoningen door gezinshereniging en verhuizing met ongeveer 6. Voor een deel 

met nareizigers (naar verwachting ongeveer 10). En voor een deel met de huisvesting van gezinnen. 

Uitgaande van voldoende aanbod van het COA is er op dit moment geen aanleiding om de strategie zoals 

verwoord in het plan van aanpak aan te passen. De taakstelling wordt maandelijks door de gemeente 

bijgehouden (het systeem van het COA loopt enige weken achter). In de maand september wordt de 

strategie opnieuw door ons tegen het licht gehouden. Mogelijk een mooi moment om de cijfers opnieuw 

te delen met de provincie. 

Met vriendelijke groet, NNN 7] (geanonimiseerd)



van: N (geanonimiseerd)

Verzonden: 16-01-2017 11:13 

Aar: N … e E 7] (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Onderwerp: RE: stand van zaken huisvesting vergunninghouders per 1-1-2017 

Beste B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Deze achterstand klopt. Deze achterstand willen we in 2017 inhalen door per 1 juni 30 alleenstaande 

vergunninghouders te huisvesten in het voormalige kantoor van Woongoed. Vanavond is daarover een 

inloopavond in Dauwendaele. 

  
(geanonimiseerd)Groet, 

v … E (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: maandag 16 januari 2017 11:11 

a N (geanonimiseerd)

Onderwerp: stand van zaken huisvesting vergunninghouders per 1-1-2017 

Beste EJ (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Op 1 januari begon de nieuwe taakstellingsperiode voor de huisvesting van vergunninghouders. 

Deze datum is gelijk ons moment om te kijken of de taakstelling van de tweede helft 2016 is gehaald. 

Volgens de gegevens van het COA op 1-1-2017 heeft Middelburg de taakstelling niet gehaald en heeft Middelburg 

een achterstand van 54. 

Wil jj aangeven of de achterstand van 54 klopt? 

Klopt deze niet, wil je dan aangeven wat de juiste stand van zaken is per 1-1-2017? 

Met vriendelijke groet, 

Junior beleidsmedewerker wonen 

Provincie Zeeland, afdeling Ruimte 

tel:0118-631427 

  

Provincie 

4 Zeeland 

Bezoekadres: Abdij 6, 4331 BK Middelburg 

Tel. (0118) 63 10 11, Fax. (0118J62 69 49 

Postadres: Postbus 6001, 4330 LA Middelburg 

Website: www.zeeland.nl, Twitter: @provzeeland 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



v e E 7} (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 01-12-2016 16:23 

n N N ”| 

c … 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: Versneld huisvesten 

Hoi 

  
(geanonimiseerd)

Is er een concreet aanbod voor de kandidaten hieronder, anders kunnen wij hen elders versneld huisvesten. 

PLE am Geboren Vnummer BSN Nationaliteit Pers Gemeente Locatie Vorm Fase 

2 

Pers Gemeente Locatie Vorm F 

1 Middelburg - Fa 2 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

N 7 | 

Centraal Orgaan Asielopvang (COA) 

Unit Plaatsing 

Regievoerder (regio Zeeland/ Zuid-Holland) 

(geanonimiseerd)

£ con $ centraal Orgaan opvang asielzoekers 

Website waw.c0a.nl 

Bezoekadres: Sir Winston Churchillaan 366a, 2285SJ Rijswijk 

Postadres: _ Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk 

  

  

Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

  

Wist u dat.…. vergunninghouders die in gemeenten zijn gehuisvest in 90% van de gevallen 

binnnen 5 weken hun eerste huur- en zorgtoeslag ontvangen hebben, nadat een kopie van het 

ondertekende huurcontract is gemaild naar toeslagen@coa.nl 77 

      

EES 

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 

te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 

COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent n the 

electronic transmission of messages. 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 

SSEB 



  

& GEMEENTE 

Re]merswaal Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen 

. . Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen 

f gemeente@reimerswaal.nl 

: www.reimerswaal.nl 

140113 

EAEA 

Provincie Zeeland 

ta.v. De heer J.M.M. Polman 

Postbus 6001 

4330 LA MIDDELBURG 

Uwbrief van : 8-10-2021 Zaak : Z21.018625 Contactpersoon : N 

Uw kenmerk : 61522 Document : D21.191371 _ |Bijage 

  

Onderwerp: Plan van aanpak taakstelling huisvesting vergunninghouders 

Kruiningen, 9 november 2021 

Geachte heer Polman, 

Op 11 oktober 2021 ontvingen wij uw brief betreffende het Interbestuurlijk Toezicht op de 

taakstelling van het huisvesten van vergunninghouders in de gemeente Reimerswaal. Daarin 

geeft u aan dat de gemeente Reimerswaal per 1 juli 2021 gestegen is naar trede 3 van de 

interventieladder, wat betekent dat de gemeente een plan van aanpak voor het huisvesten van 

het resterende aandeel van de taakstelling voor 2021 op dient te stellen. 

Plan van aanpak 

In uw brief wordt gevraagd op welke wijze de achterstand van het huisvesten van de achterstand 

van 18 vergunninghouders en de huidige taakstelling van 15 vergunninghouders uitgevoerd gaat 

worden. Deze aantallen blijken echter niet te kloppen met de werkelijkheid. Op peildatum 30 

september 2021 dienden er nog 14 statushouders gehuisvest te worden in de gemeente 

Reimerswaal. In oktober zijn 7 statushouders gehuisvest en voor november staat de huisvesting 

van 4 statushouders gepland. Aan het resterende aantal van 3 personen wordt door Beveland 

Wonen zo spoedig mogelijk een woning toegewezen. Hieruit kunnen wij concluderen dat aan de 

taakstelling voor 2021 wordt voldaan. 

Uit bovenstaande concluderen wij dat in uw brief gedateerde cijfers worden gehanteerd en 

gecommuniceerd. Ons inziens is uw ingrijpen door de gemeente Reimerswaal een trede te laten 

stijgen op de interventieladder daardoor onterecht. Dit betreuren wij zeer. Temeer omdat onze 

gemeente hierdoor onterecht negatief in de publiciteit is gekomen. Tevens zien wij het door u 

gevraagde plan van aanpak als overbodig, er is immers zicht op het voldoen van onze 

taakstelling. 

Bovenstaand overwegend zouden we graag op korte termijn in gesprek gaan met de betrokken 

partijen (Provincie Zeeland, COA, VluchtelingenWerk en Beveland Wonen) om het hanteren van 

verschillende cijfers in de taakstelling in de toekomst te voorkomen. 

Informatie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met van de afdeling Ruimtelijke (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)   

en Economische Ontwikkeling. Zij is bereikbaar via ons centrale telefoonnummer 14 0113 of via 

gemeente@reimerswaal.nl. Als u reageert op deze brief, wilt u dan ons zaaknummer Z21.018625 

vermelden? 

  

  

(geanonimiseerd)



  

GEMEENTE REIMERSWAAL 

    
(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

r. F. Marquinie M mevrouw P.M. van Wingerden-Boers 

Secretaris wnd. Burgemeester 

  

      
‘Gemeente Reimerswaal 

Zaak Z21.018625 / Document D21.191371 

  



Annotatie bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders met gemeente Reimerswaal 

Datum: donderdag 3 juni 2021 om 08.30 uur 

  

Aanwezig: 

Provincie Zeeland: gedeputeerde Dick van der Velde

Gemeente Reimerswaal: wethouder Dirk Verburg

con: B ] (geanonimiseerd)

Aanleiding 

Op 22 april . heeft bestuurlijk overleg met Reimerswaal plaatsgevonden omdat deze gemeente de 

taakstelling van het tweede halfjaar 2020 niet heeft gehaald. 

  

Achterstand per 1-1-2021: 6 

Taakstelling eerste halfjaar 2021 18 

Totaal te huisvesten eerste halfjaar 2021 24 

Ten tijde van het bestuurlijk overleg had Reimerswaal 5 vergunninghouders gehuisvest, waardoor op 

dat moment nog 19 vergunninghouders op een woning wachtten. 

Genoemde knelpunten 

- Coronacrisis 

- _ Groot gezin van 9 personen om te huisvesten. 

Gemaakte afspraken in bestuurlijk overleg 22 april: 

De gemeente Reimerswaal gaat in overleg met Beveland Wonen over de opgave huisvesting 

vergunninghouders en verkenning van de mogelijkheden op het gebied van flexwonen. Een vervolg 

overleg wordt gepland voor bespreking van de voortgang (3 juni 2021). 

Stand van zaken op 1 juni 

sinds het overleg van 22 april heeft Reimerswaal 1 vergunninghouder gehuisvest. In totaal heeft 

Reimerswaal sinds 1 januari 2021 6 vergunninghouders gehuisvest. 18 vergunninghouders wachten 

nog op een woning. 

  In onderstaand overzicht staan de vergunninghouders die nu aan Reimerswaal gekoppeld zijn. Alle 

geel gemarkeerde vergunninghouders hadden al gehuisvest moeten zijn. In het systeem van het COA 

zie ik nog geen concreet woningaanbod voor onderstaande mensen. 

  

  

    

Datum waarop 

Datum vergunninghouder 

gehuisvest moet zijn 
   

Nationaliteit _|Personen | Nareizigers | Gemeente 

             
  

  
(geanonimiseerd)

2 Reimerswaal |Fase_2 7-5-2021 16-7-2021 

Reimerswaal |Fase 2 | 14-5-2021 23-7-2021 

1 Reimerswaal |Fase 2 | 27-5-2021 5-8-2021 

  

                
  



Voor bespreking: 

- _ Welke concrete acties heeft Reimerswaal met Beveland Wonen afgesproken voor 

huisvesting van de gekoppelde vergunninghouders op de lijst? 

- Zijner afspraken gemaakt met Beveland Wonen op het gebied van flexwonen of andere 

mogelijkheden (bijvoorbeeld samenvoeging van twee woningen voor een groot gezin)? 

- _ Heeft Reimerswaal mogelijkheden voor huisvesting verkend anders dan via Beveland 

Wonen? 



Annotatie bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders Reimerswaal 19 juli 2021 

  

Aanwezig zullen zij 

   

   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

- _ Dick van der Velde 

\van het COA is verhinderd. 

Overleggen 

Op 22 april 2021 heeft bestuurlijk overleg plaatsgevonden over de taakstelling tweede halfjaar 2020. 

Reimerswaal heeft deze periode op 1-1-2021 afgesloten met een achterstand van 6. 

Volgens Reimerswaal maakten de coronaperikelen en de huisvesting van een groot gezin het lastig om de 

taakstelling te halen. Flexwonen zou worden besproken. 

Op 3 juni 2021 heeft opnieuw bestuurlijk overleg plaatsgevonden. De gemeente was nog in overleg met 

Beveland Wonen over het grote gezin. Intern krijgt Reimerswaal de handen niet op elkaar voor flexwonen. 

Alternatieve vormen van huisvesting worden niet genoemd. 

Op 14 juli 2021 heeft bestuurlijk overleg tussen gemeente Reimerswaal en Beveland Wonen plaatsgevonden. 

De cijfers 

Hieronder de stand voor het eerste halfjaar 2021: 

Achterstand per 1-1-2021: 6 

Taakstelling eerste halfjaar 2021 18 

Totaal te huisvesten eerste halfjaar 2021 24 

Van de 24 vergunninghouders heeft Reimerswaal er uiteindelijk 6 gehuisvest. De gemeente is dus per 1 juli 

2021 uitgekomen op een achterstand van 18 vergunninghouders. De nieuwe taakstelling voor het tweede 

halfjaar is 15 vergunninghouders. In totaal moet Reimerswaal 33 vergunninghouders huisvesten. 

Tweede halfjaar 2021: 

Achterstand per 1-7-2021: 18 

Taaksteling tweede halfjaar 2021: 15 

Totaal te huisvesten: 33 

In eerste 2 weken van juli gehuisvest: 

Huisvesting nareizigers in juli: 9 

Nog te huisvesten: 2 

Concreet woningaanbod op 15-07: 3 

Blijft over voor tweede helft 2021: 19 

Vragen 

- _ Welke afspraken hebben gemeente Reimerswaal en Beveland Wonen gemaakt om vóór 31 december 

2021 nog 19 vergunninghouders te huisvesten? 

- _ Lukt de huisvesting van het grote gezin? 



- _ Welke andere alternatieven heeft de gemeente achter de hand, bijv. particuliere huur? 

Koppelingen op dit moment 

In het overzicht hieronder staan alle aan Reimerswaal gekoppelde vergunninghouders. 

De geel gemarkeerde personen zijn te laat gehuisvest, waaronder het grote gezin van 11, maar ook een gezin 

vanS. 

Voor de groen gemarkeerde personen is aangegeven dat Beveland Wonen momenteel concreet 

woningaanbod heeft. 

Pers |Nareizigers |Gemeente _ |FaseDatumStart | FaseDatumEind 

Reimerswaal 14-5-2021 23-7-2021 

Reimerswaal 27-5-2021 5-8-2021 

Reimerswaal 15-6-2021 24-8-2021 

Reimerswaal 15-6-2021 24-8-2021 

Reimerswaal 15-6-2021 24-8-2021 

Reimerswaal 15-6-2021 24-8-2021 

Reimerswaal 18-6-2021 27-8-2021 

Reimerswaal 18-6-2021 27-8-2021 

Reimerswaal 14-7-2021 22-9-2021 

Reimerswaal 14-7-2021 22-9-2021 

Reimerswaal 14-7-2021 22-9-2021   

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Vervolgafspraken 

Ik denk dat we nu wel in de situatie komen dat Reimerswaal een trede op de interventieladder stijgt naar trede 

3 'actief toezicht’. Daarbij hoort dat de gemeente een plan van aanpak met acties en termijnen moet gaan 

opstellen om de huisvesting van vergunninghouders structureel te verbeteren. Officieel moet daar eerst wel 

een GS-besluit over worden genomen. 

Hieronder is in een schema de interventieladder interbestuurlijk toezicht opgenomen. 



50 Besluit 

indepiaatssteling 

40 vooraan- 

kondiging 

ridische 

interventie 

20 Actieftoezicht 

20 informatie 

opvragen 

en valideren 

10 Signaleren 

61 Gemeenteraad 

informeren 

5.1 Voorwaarden 

entermijn 

4.1 Brief aan 

bestuur en raad 

Publicatiein krant 

of hah-blad 

21 Afspraken met 

gemeente actes 

en termijnen 

11 

Taaksteling 

gehaald? 

Ja 

62 Feitelike 

indeplaatssteling 

52 Hulp n 

advisering 

aanbieden 

42 Publiek debat 

22 Hulg en 

E 

aanbieden 

22 Bestuurlijk 

ovreg Taakverwaar.ozong? Nee 

Gemiddelde oop 

gehaald? 

  



Annotatie bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders tweede halfjaar 2020 gemeente Reimerswaal 

Datum: donderdag 22 april, 08.30 uur 
   

  

Aanwezig: 

Provincie Zeeland: Dick van der Velde en 

Gemeente Reimerswaal: wethouder Verburj 

COA: 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

    

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

en 

   

  

(geanonimiseerd)

J1 

Taakstelling tweede halfjaar 2020 

Reimerswaal had in het tweede halfjaar van 2020 een taakstelling van 9 te huisvesten vergunninghouders. Zij 

had een achterstand van 3 uit het eerste halfjaar van 2020. Deze was verschoonbaar als gevolg van de 

coronacrisis. In totaal moest Reimerswaal in het tweede halfjaar dus 12 vergunninghouders huisvesten. Dit 

waren er echter maar 6, waardoor een achterstand van 6 is overgebleven. 

Taakstelling tweede halfjaar 2020 9 

Achterstand van eerste halfjaar 2020 

Totaal te huisvesten tweede halfjaar 2020 12 

Gehuisvest tweede halfjaar 2020 

Achterstand per 1-1-2021 

De taakstelling voor het eerste halfjaar 2021 voor Reimerswaal bedraagt 18. Samen met de achterstand van 6, 

moet Reimerswaal in totaal 24 vergunninghouders huisvesten. Tot nu toe zijn er 5 vergunninghouders 

gehuisvest, waardoor nog 19 vergunninghouders op een woning wachten. Dat betekent dat de achterstand 

van het tweede halfjaar 2020 nog niet is weggewerkt. 

Gekoppelde vergunninghouders 

Nadat het COA een vergunninghouder aan een gemeente koppelt, heeft de gemeente 10 weken de tijd om 

deze te huisvesten. Aan Reimerswaal staan op dit moment 12 vergunninghouders gekoppeld die al n een AZC 

n Nederland verblijven. Negen daarvan wachten inmiddels al te lang op huisvesting. Eén van deze negen 

vergunninghouders behoort tot een groot gezin van 11 (10 nareizigers), wat erg lastig te huisvesten is. De 

overige vergunninghouders vormen een ‘normaal’ huishouden. Reimerswaal heeft op dit moment (16-04) 

geen concreet woningaanbod voor deze 9 vergunninghouders. 

Gewijzigde werkwijze De Bevelanden 

De achterstand uit het tweede halfjaar 2020 is niet groot, maar een achterstand voor Reimerswaal is 

ongebruikelijk. 

De Bevelandse gemeenten hebben sinds halverwege 2020 een andere werkwijze voor de huisvesting van 

vergunninghouders. Tot halverwege 2020 werd dit gedaan door de Gemeenschappelijke Regeling (GR) De 

Bevelanden en dit verliep eigenlijk altijd zonder problemen. Vanaf half 2020 is deze taak belegd bi 

Vluchtelingenwerk en sindsdien zien we de huisvesting van vergunninghouders voor alle Bevelandse 

gemeenten teruglopen. Het lijkt erop dat hier een probleem zit. 

  

Mogelijke vragen voor bestuurlijk overleg 

- _ Kan de gemeente verklaren hoe de achterstand is ontstaan? 

- _ Welke mogelijkheden heeft de gemeente geprobeerd om toch de taakstelling te voldoen? 

- _ Wat doet de gemeente nu om de taakstelling te realiseren? 

- _ Bijeen eventueel tekort aan sociale huurwoningen: welke andere mogelijkheden voor huisvesting 

onderzoekt de gemeente/zijn onderzocht? 

- _ Wat zijn de bevindingen van Reimerswaal m.b.t. de gewijzigde werkwijze (huisvesting door 

Vluchtelingenwerk i.p.v. GR De Bevelanden)? 



Bestuurlijk aandachtspunt 

Als blijkt dat de gemeente Reimerswaal geen antwoord kan geven op de vraag hoe zij de taakstelling van dit 

halfjaar gaat realiseren, stel k voor om Reimerswaal een trede op de interventieladder interbestuurlijk 

toezicht te laten stijgen naar trede 3: actief toezicht. Dat betekent dat de gemeente een plan van aanpak moet 

opstellen met daarin afspraken over acties en termijnen. De gemeente kan dit plan opstellen in overleg met 

woningcorporatie (woningaanbod), COA (aanbod vergunninghouders / huishoudensamenstelling} en ook 

Vluchtelingenwerk. Hierdoor ontstaat druk bij de corporatie/vluchtelingenwerk, wat de gemeente kan helpen 

de taakstelling te voldoen. Als Provincie kunnen wij meedenken met het plan van aanpak. 

Wanneer we inderdaad overgaan tot trede 3 van de interventieladder, zullen we dit schriftelijk moeten 

bevestigen middels een GS-brief. 



E-Mailbericht Zaak 61522 

"" N N :} (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

an: _ zaken@zeeland.nl ('Provincie Zeeland'), 

Datum: 12-07-2021 om 16:15:29 

Onderwerp: RE: [ZLD 61522 ur7tt6rF] Huisvesting vergunninghouders eerste 

halfjaar 2021 gemeente Reimerswaal op 12-07-2021 om 16:15:29 

a 71 (geanonimiseerd)

Uit contact met m van GR de Bevelanden en —fl van 
Vluchtelingenwerk De Bevelanden blijkt dat er momenteel in TVS 7 statushouders 

gehuisvest zijn. Dit zijn er echter in de praktijk 9. Dit verschil is nog niet 

verwerkt in het systeem. _fl gaat erachteraan om dit aantal zo snel 
mogelijk kloppend te krijgen. Voor de correspondentie met N 7] en M7] 

M verwijs ik je graag naar de bijlage. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Hopelijk heb je zo voldoende informatie! Zo niet, dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 

J71 

Beleidsmedewerker afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 

Gemeente Reimerswaal 

Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen 

Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen 

http://scanmail. trustwave. com/? 

c=8790&d=78754Ko0Rc 1xOtCSZILVZH_tm6vawojhQY7NY Lxnww&u=ht tpX3a%2f%2fwww 

%2ereimerswaal&2enl<https://scanmail.trustwave.com/? 

c=8790&d=787s4Ko0Rc LxOtCSZILVzH_tm6vawojhQdPNMVg1kg&u=ht tps%3a%2f%2fwww 

%2ereimerswaal%2enl> 

14 0113 

[cid:image®01. jpg@01077739. 13BACF10]<https://scanmail. trustwave. com/? 

c=8790&d=787s4K0ORc LxOLCSZILVzZH_tm6vawojhQYCaYgEx lw&u=ht tps%3a%2f%2fwww 

x2ereimerswaalx2enl%2f> 

Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder 

dit bericht 

van: ”| 
Verzonden: maandag 12 juli 2021 13:35 

(geanonimiseerd)

Aan: 'Provincie Zeeland' <zaken@zeeland.nl> 

Onderwerp: RE: [ZLD 61522 ur7tt6rF] Huisvesting vergunninghouders eerste 

halfjaar 2021 gemeente Reimerswaal 

a B7] (geanonimiseerd)

Wat vreemd dat er een verschil in de overzichten zit. Ook ik beschik over het 

overzicht van alle Bevelandse gemeenten. Dit stuurt GR de Bevelanden maandelijks 

door naar alle beleidsmedewerkers wonen van de Bevelandse gemeenten. Ik heb geen 

toegang tot persoonsgegevens, dus ik heb je vraag doorgezet naar -ìl van 

GR de Bevelanden. Zodra ik van haar een antwoord heb laat ik het je weten! 

(geanonimiseerd)

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

(geanonimiseerd)

ing Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Gemeente Reimerswaal 

Postbus 70, 4416 ZH Kruiningen 

Oude Plein 1, 4416 AK Kruiningen 

http://scanmail. trustwave. com/? 

c=8790&d=787s4Ko0RC LxOtCSZILVZH_tm6vawo jhQY7NY Lxnww&u=ht tp&x3a%2f%2fwww 

%2ereimerswaal%2enl<https://scanmail.trustwave.com/? 

c=8790&d=78754Ko0Rc LxOtCSZILVzH_tm6vawojhQdPNMVg1kg2u=ht tps%3a%2f%2fwww 

%2ereimerswaalx2enl> 

14 0113 

[cid: image0®2.png@01D77739.13BACF10]<https://scanmail. trustwave. com/? 

c=8790&d=787s4Ko0Rc LxOtCSZILVzH_tm6vawojhQYCaYgExlw&u=https%3a%2f%2fwww 

%2ereimerswaal%2enl%2f> 

  

Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder 

dit bericht. 

van: Provincie Zeeland <zaken@zeeland.nl<mailto:zaken@zeeland.nl>> 

Verzonden: vrijdag 9 juli 2021 11:31 

Aan: J] 

onderwerp: [ZLD 61522 ur7ttórF] Huisvesting vergunninghouders eerste halfjaar 

(geanonimiseerd)

2021 gemeente Reimerswaal 

Beste W 7] (geanonimiseerd)

Op 1 juli begon de nieuwe taakstellingsperiode voor de huisvesting van 

vergunninghouders. Deze datum is gelijk ons moment om te kijken of de 

taakstelling van de eerste helft 2021 is gehaald. 

Volgens de gegevens van het COA heeft Reimerswaal in het eerste halfjaar 2021 6 

vergunninghouders gehuisvest en daardoor blijft een achterstand van 18 nog te 

huisvesten vergunninghouders over. 

van —J] heb ik een overzicht ontvangen met de stand van alle 
Bevelandse gemeenten. Daarin staat dat in de gemeente Reimerswaal 9 

vergunninghouders zijn gehuisvest. 

(geanonimiseerd)

Wil jij aangeven welke cijfers kloppen? En als er volgens jullie meer dan 6 

personen zijn gehuisvest, wil je dan aangeven hoeveel vergunninghouders het dan 

wel zijn en ook welke? Dan kan ik dat checken bij het COA. 

Met vriendelijke groet, N 7] Provincie Zeeland (geanonimiseerd)

[logo] 

Provinciehuis | Abdij 6, 4331 BK Middelburg | +31 118 631011 

Postbus 6001, 4330 LA Middelburg | http://scanmail. trustwave. com/? 

c=8790&d=787s4Ko0Rc LxOtCSZILVZH_tm6vawojhQYPMPFg3wQ&u=ht tp%3a%2f%2fwww%2ezee land 

%2enl <https://scanmail.trustwave. com/? 

c=8790&d=787s4KooRc xOtCSZILVzH_tm6vawo jhQdsdN186kg&u=ht tps%3a%2f%2fwww 

%2ezeeland%2enl> | @provzeeland <https://scanmail.trustwave.com/? 

c=8790&d=787s4KooRClxOtCSZILVzH_tm6vawojhQdbLMAkzzw&u=https%3a%2f%2ftwitter 

%2ecomk2fprovzeeland> | http://scanmail.trustwave.com/? 

c=8790&d=78754Ko0Rc 1xOtCSZILVzH_tm6vawojhQdGcMAt lwQ&u=httpx3ax2f%2ffacebook 

%2ecomx2fprovinciezeeland <https://scanmail. trustwave. com/? 

c=8790&d=787 s4KooRc 1xOtCSZILVzH_tm6vawojhQY6bPAhikg&u=https%3a%2f%2fwww 

%2efacebook%2ecomx%2fprovinciezeeland> | http://scanmail.trustwave.com/? 

c=8790&d=787s4Ko0Rc 1xOtCSZILVzH_tm6vawojhQdOdYQk7xQZu=httpx3a%2f%2finstagram 

%2ecomx2fprovinciezeeland <https://scanmail.trustwave. com/? 

c=8790&d=787s4Ko0Rc LxOtCSZILVZH_tm6vawo j hQYXAMAg2ww&u=ht tps%3a%2f%2fwww 

%2einstagram%2ecom%2fprovinciezeeland%2f> | http://scanmail.trustwave.com/? 

c=8790&d=787s4KooRc lxOtCSZILVzH_tm6vawojhQdXLYQ03 lw&u=http%3ax2f%2fdataportaal 

%2ezeelandx2enl <https://scanmail.trustwave.com/? 

c=8790&d=787s4KooRc lxOtCSZILVzH_tm6vawojhQdWcYV8xwA&u=https%3ax2f%2fdataportaal 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



%2ezeelandk2enl> 

Bijlagen: 

9ec5e712-e370-4235-a731-09184bed3ba9. eml 



Verslag bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders Reimerswaal 19 juli 2021 

  

Aanwezig: 

Provincie Zeeland: gedeputeerde Dick van der Velde en N 7] 

Gemeente Reimerswaal: wethouder Dirk verburg, N 7 J en N 71 

Beveland Wonen: EN 71 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Verhinderd: 

con: N 7] (geanonimiseerd)

Dhr. Van der Velde geeft aan dat Reimerswaal het eerste halfjaar 2021 met een achterstand heeft 

afgesloten. Een aantal huisvestingen heeft inmiddels plaatsgevonden, voor een drietal 

vergunninghouders is al concreet woningaanbod, waardoor nog een saldo overblijft van 19 te 

huisvesten vergunninghouders in 2021. Hij vraagt of deze aantallen kloppen. 

B 7 Jantwoordt dat er op dit moment nog 30 vergunninghouders gehuisvest moeten worden 

in 2021. Er zijn geen hervestigers, 27 nareizigers voor gezinshereniging en 15 momenteel 

wachtenden op een woning. Wanneer alle gezinsherenigingen lukken en deze personen allemaal 

worden gehuisvest, komt Reimerswaal uit op een voorsprong. 

Voor het grote gezin is meer dan één woning nodig. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Dhr. Van der Velde geeft aan dat hij twee veranderingen ziet ten opzichte van eerdere 

taakstellingsperioden: Vluchtelingenwerk doet nu de huisvesting én er is sprake van een hoge 

taakstelling. 

Volgens B 7]is over het algemeen de koppeling een probleem, omdat deze pas laat door 

komt. Daarnaast is voor een groot gezin een grote woning nodig. Deze is niet beschikbaar. Dat 

betekent dat een woning geschikt moet worden gemaakt, wat tijd kost, of dat er twee woningen 

voor het grote gezin gezocht moeten worden. Voorheen schakelde Beveland Wonen voor dit 

onderwerp met GR De Bevelanden. Nu zit Vluchtelingenwerk ertussen. Met alle goede bedoelingen, 

is dat toch een extra schakel in het proces. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Dhr. Van der Velde vraagt of de inzet van Vluchtelingwerk voor de huisvesting van 

vergunninghouders een Bevelandse afspraak is. 

Dhr. Verburg bevestigt dit en heeft geen signalen ontvangen dat dit problemen oplevert. 

D E 7 ]|ziet sinds een jaar de realisatie van de taakstelling door de Bevelandse gemeenten 

afnemen, terwijl voorheen de gemeenten meestal een voorsprong hadden. Zij vraagt of er een 

oplossing in zicht is voor het grote gezin en hoe snel Beveland Wonen de koppelingen doorkrijgt van 

Vluchtelingenwerk. Normaal gesproken heeft een gemeente na koppeling 12 weken tijd om een 

vergunninghouder te huisvesten. 

B 7 Jantwoordt dat voor het grote gezin gekeken wordt welke kinderen zelfstandig kunnen 

wonen, zodat het gezin in twee woningen gehuisvest kan worden. Voor het behouden van 

maatschappelijk draagvlak kunnen deze twee woningen niet naast elkaar staan. De koppelingen 

komen snel door van Vluchtelingenwerk, maar de gemiddelde wachttijd voor een woning is 

momenteel 8 tot 12 maanden. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



Dhr. Verburg was verbaasd over de brief die hij van de Provincie heeft ontvangen over de 

huisvesting van vergunninghouders. Er heeft een stukje over in de krant gestaan en hij heeft vragen 

van de gemeenteraad gehad. 

Dhr. Van der Velde geeft aan dat er melding gemaakt moet worden van de huisvesting van 

vergunninghouders in GS. Dit is openbaar, waardoor de pers dit kan oppakken. Van de Provincie uit 

is hierover niet actief gecommuniceerd. De verslagen van de bestuurlijke overleggen zijn wel 

vertrouwelijk. 

Dhr. Van der Velde geeft aan dat ambtelijk het proces van huisvesting vergunninghouders in de 

Bevelanden boven water wordt gehaald, zodat dit voor iedereen duidelijk wordt. De resultaten van 

de taakstelling huisvesting vergunninghouders worden aan GS voorgelegd, waarbij Reimerswaal 

waarschijnlijk zal stijgen op de interventieladder interbestuurlijk toezicht. 



Verslag bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders tweede halfjaar 2020 gemeente Reimerswaal 

Datum: donderdag 22 april 2021, 08.30 uur 

  

Aanwezig: 

Provincie Zeeland: gedeputeerde D. van der Velde en 

Gemeente Reimerswaal: wethouder D.A. Vert 

Dhr. Van der Velde heet allen welkom. Hij geeft aan dat in het tweede halfjaar van 2020 de huisvesting van 

vergunninghouders in Reimerswaal is achtergebleven op de taakstelling, waardoor een achterstand van 6 is 

ontstaan. Dit is niet gebruikelijk voor Reimerswaal. Samen met de huidige taakstelling heeft de gemeente 24 

vergunninghouders te huisvesten. Inmiddels is al wel een aantal vergunninghouders gehuisvest, maar is er nog 

een aanzienlijk deel van de taakstelling over (19). De Bevelandse gemeenten zijn halverwege 2020 overgestapt 

naar een andere werkwijze, ligt daar de oorzaak? Gezien de hoge taakstelling maakt hij zich zorgen. 

   

Dhr. Verburg zegt goed in de gaten te houden hoe het met de taakstelling gaat. Coronaperikelen hebben 

vertragend verwerkt. De gemeente is volop in overleg met Beveland Wonen en heeft diverse activiteiten 

uitgezet. En gezin met 9 personen geeft problemen n de huisvesting. Hiervoor is met Beveland Wonen 

gekeken naar een meerjarige oplossing, wellicht is splitsing van het gezin een oplossing. Wanneer dit gezin is 

gehuisvest, is een groot deel van de taakstelling voldaan. 

   

Dhr. Van de Velde vraagt hoe het zit met de woningmarkt in Reimerswaal. Eventueel kan flexwonen di 

buffer voor de huisvesting van statushouders. Hiervoor kan contact worden opgenomen met N 7] 

E van de Provincie. Ook het COA kan hierbij een helpende hand bieden. Flexwonen kan tevens een 

oplossing voor arbeidsmigranten zijn. 

Dhr. Verburg antwoordt dat dit zeker een kans zou zij 

over wonen gaat, kortsluiten. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  , maar moet dit wel met collega wethouder Both, die 

Dhr. Van de Velde vraag hoe de samenwerking met Vluchtelingenwerk voor de huisvesting van 

vergunninghouders verloopt. 

Volgens dhr. Verburg gaat dit prima. 

Dhr. Van de Velde geeft aan dat een huishouden van 9 personen toch wel een uitdaging voor een gemeente 

vormt, wat het behalen van de taakstelling bemoeilijkt. Hij vraagt zich af of uitruil van gezinssamenstelling 

mogelijk is, wanneer Reimerswaal dit gezin niet kan huisvesten. 

K 7 ]antwoordt dat deze grote gezinnen inderdaad voorkomen en zoveel mogelijk over 

verschillende gemeenten worden verdeeld. Wanneer een andere gemeente zich meldt met ruimte voor een 

groot gezin, dan behoort omkoppelen tot de mogelijkheden. Het COA is daar uiterst terughoudend in, om te 

voorkomen dat gemeenten geen inspanning leveren voor de huisvesting van het gezin in afwachting van de 

ontkoppeling. 

Dhr. Van de Velde kent de betrokken corporatie en ziet deze als een partij die serieus naar een oplossing zal 

zoeken. 

e 7 Jgeeft aan dat de landelijke regietafel migratie & integratie het probleem van grote gezinnen 

heeft onderkend. Momenteel wordt een regeling uitgewerkt om financieel bij te dragen bij verbouwing van 

panden om deze geschikt te maken voor huisvesting van grote gezinnen. De pilot start naar verwachting op 1 

juli 

E 7 wijst op de andere vergunninghouders die aan de gemeente gekoppeld staan en die al 

gehuisvest hadden moeten zijn, maar waarvoor nog geen concreet woningaanbod beschikbaar is. Hierbij is 

sprake van een ‘normale gezinssamenstelling. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

Dhr. Van de Velde wijst op de subsidieregeling Leegstaande Panden. In dit kader kan subsidie worden gevraagd 

wanneer een leegstaand pand bijvoorbeeld geschikt wordt gemaakt voor flexwonen of doorstroomwoning. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)



\vraagt of de gemeente een huisvestingverordening heeft en of daarin de huisvesting van 

vergunninghouders is geregeld. Dat maakt het behalen van de taakstelling voor gemeenten eenvoudiger. 

E 7J antwoordt dat de gemeente geen huisvestingsverordening heeft, maar dat de huisvesting 

van vergunninghouders wel is opgenomen in de prestatieafspraken met de woningcorporatie. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

M 7 J:r2agt hoe de relatie met de regievoerder van het COA is. De regievoerder is altijd bereid om 

mee te denken over oplossingen. 

(geanonimiseerd)

E 7 J antwoordt dat de regievoerder vooral contact heeft met Vluchtelingenwerk en de 

corporatie Beveland Wonen. 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

Dhr. Van der Velde stelt voor dat de gemeente Reimerswaal in contact treedt met Beveland Wonen over de 

opgave die er nu nog ligt en dat de mogelijkheden op het gebied van flexwonen worden verkend. Er zal een 

nieuw overleg met ditzelfde gezelschap voor over een maand worden georganiseerd om de voortgang te 

bespreken. 
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Middelburg, 22 juni 2021 

Geacht college, 

In het kader van het interbestuurljk toezicht op de huisvesting van vergunninghouders over de tweede 

helft van 2020 heeft u in maart 2021 van ons een brief ontvangen. Wij hebben u uitgenodigd voor 

bestuurlijk overleg omdat u de wettelijke taakstelling om 12 vergunninghouders (inclusief achterstand 

van 3) te huisvesten niet hebt behaald. Dit bestuurlijk overleg heeft op 22 april . plaatsgevonden. 

In dit bestuurlijk overleg hebt u aangegeven dat de coronaperikelen vertragend hebben gewerkt, maar 

dat u volop in overleg bent met Beveland Wonen om de taakstelling te realiseren. Een gezin van 11 

personen i lastig te huisvesten. De mogelijkheden van flexwonen als mogelijke oplossing zou u intern 

bespreken. 

Op 3 juni jl. heeft opnieuw bestuurlijk overleg plaatsgevonden om de voortgang te bespreken. Sinds 

het overleg van 22 april hebt u één vergunninghouder gehuisvest, waardoor u nog 18 

vergunninghouders dient te huisvesten vóór 1 juli a.s. Ù geeft aan dat de huisvesting van 

vergunninghouders nog steeds lastig is en dat u flexwonen niet zult inzetten als oplossing. 

We hebben afgesproken dat er in de tweede helft van juli 2021 nogmaals bestuurlijk overleg zal 

plaatsvinden, waarbij ook Beveland Wonen aanwezig zal zijn. Wij verwachten dat u op dat moment 

een plan hebt om het grote gezin van 11 personen te huisvesten en de overige gekoppelde 

vergunninghouders op uw lijst hebt gehuisvest dan wel concreet woningaanbod voor hen hebt. 

Indien blijkt dat u ook deze taakstelling niet hebt gerealiseerd, zijn wij genoodzaakt u te aten stijgen op 

de interventieladder interbestuurlijk toezicht zoals omschreven in ons beleidskader interbestuurlijk 

toezicht huisvesting vergunninghouders Provincie Zeeland. 

Zoals aangegeven in de bestuurlijke overleggen zijn wij bereid om met u mee te denken en wij horen 

het graag wanneer wij van betekenis kunnen zijn in de huisvesting van vergunninghouders n uw 

gemeente. 



De verslagen van beide bestuurlijke overleggen vindt u als bijlage bij deze brief. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 

  

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

A.W. Smit, secretaris 

  

Bijlagen: 

1. Verslag bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders tweede halfjaar 2020 Reimerswaal 

2. Verslag bestuurlijk overleg huisvesting vergunninghouders gemeente Reimerswaal 20210603 

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 

Behoort bij brief met zaaknummer: 20693 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



Gedeputeerde Staten 9) Provincie Pb SO B308 EA idHeldurg 

46 Zeeland iim 

Gemeente Reimerswaal 

Postbus 70 

4418 ZH KRUININGEN 

   (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp Zaaknummer Verzonden 

IBT 2021 gemeente 61522 

Reimerswaal 

huisvesting 

(geanonimiseerd)

vergunninghouders 

eerste halijaar 

Middelburg, 5 oktober 2021 

Geacht college, 

De huisvesting van vergunninghouders is een wettelijke taak van de gemeenten. Op grond van de 

Huisvestingswet draagt u zorg voor het tijdig voorzien in de huisvesting van vergunninghouders 

overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling. Het Rijk stelt deze taakstelling ieder half 

jaar per gemeente vast. 

De Provincie Zeeland heeft op grond van de gemeentewet de taak om toezicht te houden op het tijdig 

realiseren van deze taakstelling door gemeenten. In ons beleidskader Interbestuurlijk toezicht 

huisvesting vergunninghouders Provincie Zeeland staat beschreven hoe wij, met behulp van de 

interventieladder, invulling geven aan deze toezichthoudende taak. 

Taakstelling gemeente Reimerswaal eerste halfjaar 2021 

De taaksteliing voor het eerste halfjaar van 2021 voor de gemeente Reimerswaal bedroeg 18 

vergunninghouders. De achterstand uit eerdere taakstellingsperioden bedroeg 6 vergunninghouders. 

Derhalve had uw gemeente in het eerste halfjaar van 2021 24 vergunninghouders te huisvesten. 

Op grond van de realisatiecijfers van het COA per 1 juli 2021 constateren wij dat u in het eerste 

halfjaar van 2021 in totaal 6 vergunninghouders heeft gehuisvest. Daarmee heeft u een achterstand 

van 18 nog te huisvesten vergunninghouders opgelopen. 

Om te kunnen voldoen aan uw taakstelling, behoorde het COA op 1 april 2021 voldoende 

vergunninghouders aan uw gemeente gekoppeld te hebben. Hier is het COA niet in geslaagd. Door 

een tekort aan koppelingen mocht uw gemeente uitkomen op een saldo van 7 nog te huisvesten 

vergunninghouders. Van uw achterstand van 18, i het aantal van 11 dus niet verschoonbaar. 

Vanwege de achterstand die u in het laatste halfjaar 2020 hebt opgelopen en de geringe voortgang in 

de huisvesting van vergunninghouders in het eerste halfjaar 2021, hebben wij in de afgelopen 

maanden een drietal bestuurljke overleggen gevoerd. In het laatste overleg hebben wij aangekondigd 

dat u vanwege de blijvende achterstand zult stijgen op de interventieladder interbestuurlijk toezicht. 

Met deze brief bevestigen wij dat u vanaf 1 juli 2021 op trede 3 van deze interventieladder staat. 



Zoals opgenomen in ons ‘Beleidskader interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders 

Provincie Zeeland’ houdt trede 3 van de interventieladder interbestuurlijk toezicht in, dat wij vanaf dat 

moment actief toezicht op uw gemeente houden voor de huisvesting van vergunninghouders. Wij 

verwachten van u dat u uiterlijk { november .S. met een plan van aanpak komt waarin is opgenomen: 

- _ op welke wijze u de achterstand van 18 vergunninghouders gaat aanpakken en op welke 

termijn; 

- _ op welke wijze u de huidige taakstelling van 15 vergunninghouders gaat uitvoeren en op welke 

termijn; 

- de stand van zaken over de inmiddels gerealiseerde en in voorbereiding zijnde huisvestingen; 

- _ welke afspraken u maakt om de huisvesting van vergunninghouders structureel te verbeteren, 

waarbij partijen als het COA, de woningcorporatie en Vluchtelingenwerk zijn betrokken; 

- eventuele verbeteringen in de interne organisatie rondom dit proces. 

Wanneer u dit wenst, zijn wij bereid om met deze opgave mee te denken. 

Na ontvangst van uw pian van aanpak, nemen wij het initiatief voor overleg met u en betrokken 

organisaties om de voortgang te bespreken. 

Verder vragen wij graag nogmaals uw aandacht voor het dringende verzoek van de minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid in hun brief 

van 24 augustus jl. In deze brief roepen zij uw college op om samen met het Rijk, de provincie en het 

'COA met spoed op zoek te gaan naar opvanglocaties voor vluchtelingen en huisvesting voor 

statushouders. Dit teneinde een situatie van (crisis) noodopvang te voorkomen. Wij zijn graag bereid 

ook daarin met u mee te denken en u waar mogelijk te ondersteunen. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 

  

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

  

A.W. Smit, secretaris 

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 

Behoort bij brief met zaaknummer: 61522 2 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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huisvesting 

vergunninghouders 

tweede halfjaar 2020 

Middelburg, 16 maart 2021 

Geacht college, 

De huisvesting van vergunninghouders is een wettelijke taak van de gemeenten. Op grond van de 

Huisvestingswet draagt u zorg voor het tijdig voorzien in de huisvesting van vergunninghouders 

overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling. Het R stelt deze taakstelling ieder half 

jaar per gemeente vast. 

De Provincie Zeeland heeft op grond van de gemeentewet de taak om toezicht te houden op het tjdig 

realiseren van deze taakstelling door gemeenten. In ons beleidskader Interbestuurlijk toezicht 

huisvesting vergunninghouders Provincie Zeeland staat beschreven hoe wij, met behulp van de 

interventieladder, invulling geven aan deze toezichthoudende taak. 

Taakstelling gemeente Reimerswaal tweede halfjaar 2020 

De taakstelling voor het tweede halfjaar van 2020 voor de gemeente Reimerswaal bedroeg 9 

vergunninghouders. De achterstand uit eerdere taakstellingsperioden bedroeg 3 vergunninghouders. 

Derhalve had uw gemeente n het tweede halfjaar van 2020 {2 vergunninghouders te huisvesten. 

Op grond van de realisatiecijfers van het COA per 1 januari 2021 constateren wij dat u in het tweede 

halfjaar van 2020 in totaal 6 vergunninghouders heeft gehuisvest. Daarmee heeft u, ondanks 

voldoende koppelingen, de taaksteling niet gerealiseerd, maar een achterstand van 6 nog te 

huisvesten vergunninghouders opgelopen. 

In de maand januari 2021 hebt u twee vergunninghouders gehuisvest, waardoor de achterstand nog 

niet volledig is weggewerkt. Om die reden nodigen wij u uit voor een bestuurlijk overleg. Bij dit overleg 



zal besproken worden wat de oorzaak is van de achterstand en welke acties ondernomen kunnen 

worden om deze achterstand in te halen én de hoge taakstelling van het eerste halfjaar 2021 van 18te 

huisvesten vergunninghouders te realiseren. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

A.W. Smit, secretaris 

  

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 

Behoort bij brief met zaaknummer: 20693 2 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

Middelburg, 15 maart 2022 

Geacht college, 

De huisvesting van vergunninghouders is een wettelijke taak van de gemeenten. Op grond van de 

Huisvestingswet draagt u zorg voor het tijdig voorzien in de huisvesting van vergunninghouders 

overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling. Het Rijk stelt deze taakstelling ieder half 

jaar per gemeente vast. 

De Provincie Zeeland heeft op grond van de gemeentewet de taak om toezicht te houden op het tjdig 

realiseren van deze taaksteling door gemeenten. In ons beleidskader Interbestuurlijk toezicht 

huisvesting vergunninghouders Provincie Zeeland staat beschreven hoe wij, met behulp van de 

interventieladder, invulling geven aan deze toezichthoudende taak. 

Taakstelling gemeente Reimerwaal tweede halfjaar 2021 

De taakstelling voor het tweede halfjaar van 2021 voor de gemeente Reimerswaal bedroeg 15 

vergunninghouders. De achterstand uit eerdere taakstellingsperioden bedroeg 18 vergunninghouders. 

Derhalve had uw gemeente in het tweede halfjaar van 2021 33 vergunninghouders te huisvesten. 

Op grond van de realisatiecijfers van het COA per 1 januari 2022 en de gegevens die wij van u hebben 

ontvangen, constateren wij dat u in het tweede halfjaar van 2021 in totaal 33 vergunninghouders heeft 

gehuisvest. Daarmee heeft u de taakstelling inclusief de achterstand volledig voldaan. 

Wij complimenteren u met dît behaalde resultaat! 

Grote druk asielzoekerscentra 

Het tweede halfjaar van 2021 werd gekenmerkt door een grote druk op de asielzoekerscentra. Dit werd 

onder meer veroorzaakt door een landelijke achterstand in de huisvesting van vergunninghouders. 

Sindsdien hebben partijen als gemeenten, provincies, COA, corporaties en het Rijk er samen aan 

gewerkt om deze druk te verlichten en om gevolg te geven aan de oproep van 16 november jl. om eind 

2021, naast de taakstelling van het tweede halfjaar, ook minimaal een kwart van de eerder opgelopen 

achterstand in te halen. Mede dankzij uw inzet i dat gelukt! De Zeeuwse gemeenten hebben 

gezamenlijk hun achterstand met 80% weten terug te dringen. Wij willen via deze brief onze 

waardering uitspreken voor uw inzet. 



Eerste halfjaar 2022 

De druk op de asielzoekerscentra is echter nog onverminderd hoog. Dit komt deels door de nog 

resterende landelijke achterstand in huisvesting van vergunninghouders, maar wordt ook veroorzaakt 

door sluiting van eerder met spoed geopende tijdelijke noodopvanglocaties. In de brief van 16 

november 2021 stellen de minister van BZK en de staatssecretaris van JenV als doel om de volledige 

achterstand vóór 1 juli 2022 volledig in te lopen. U heeft deze achterstand per 31 december jl. al 

volledig weggewerkt. Wij verwachten dat u de wijze waarop u de huisvesting van vergunninghouders 

uitvoert continueert en dat de eerste taakstellingsperiode van 2022 wordt afgesloten met een positief 

resultaat. 

Om u te helpen bij deze opgave heeft het Rijk diverse ondersteuningsmaatregelen opgesteld. Deze 

ondersteuningsmaatregelen vindt u terug n de Integrale handreiking voor opvang, huisvesting en 

inburgering: 

https://www-rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/documenten/brieven/2021/02/12/begeleidende- 

brief-integrale-handreiking 

Wanneer u tegen knelpunten in de huisvesting van vergunninghouders aanloopt, gaan wij graag met u 

in gesprek om samen naar oplossingen te zoeken. 

Met vriendelijke groet, 

Gedeputeerde Staten, 

Drs. J.M.M. Polman, voorzitter 

  

A.W. Smit, secretaris 

U wordt verzocht om in uw correspondentie steeds het zaaknummer te vermelden. 

Behoort bij brief met zaaknummer: 82677 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
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halfjaar 2017 is afgelopen op 1 januari 2018. 

  

portefeuilehouder - portefeuille … mevr. C.M.M. Schönknecht: Ruimte - wonen. 

paraaf afdelingshoofd paraaf portefeuillehouder paraaf secretaris voor agendering 

datum GS vergadering _ (in te vullen door agendakamer) 

besluit G$ 

paraaf secretaris voor uitvoering 



‚ z Provincie 

Beslisnota GS á Zeeland 

overwegingen en advies 

motivering besluit 

haddAlle Zeeuwse gemeenten hebben de taakstelling voor het tweede halfjaar 2017 gerealiseerd. 

Zes gemeenten begonnen aan de taakstelling met een achterstand als gevolg van te weinig gekoppelde 

vergunninghouders door het COA. Vier van deze gemeenten met een achterstand, hebben deze achterstand 

op 1 januari 2018 volledig weggewerkt. Alleen de gemeenten Goes en Hulst is dat net niet gelukt. Gemeente 

Goes begon met een achterstand van 4 en had op peildatum 1-1-2018 nog één vergunninghouder te 

huisvesten. Gemeente Hulst begon met een achterstand van 10 en had op peildatum 1-1-2018 nog twee 

vergunninghouders te huisvesten. Deze gemeenten hebben de achterstand in de eerste maand van 2018 

volledig ingehaald. 

Voorstel is om deze twee gemeenten niet te laten stijgen op de interventieladder interbestuurlijk toezicht. 

Op gemeente Middelburg hielden wij n 2017, door de opgelopen achterstand in de tweede helft van 2016, 

actief toezicht. Middelburg had tot 1-1-2018 de tijd om de volledige achterstand, naast de taakstelling, weg te 

werken. Dit s ruimschoots gelukt en Middelburg heeft nu zelfs een flinke voorsprong. Het actief toezicht 

vervalt hiermee. 

Voorstel is om alle Zeeuwse gemeenten n het kader van interbestuurlijk toezicht een GS-brief te sturen over 

het resultaat van de huisvesting van vergunninghouders in het tweede halfjaar van 2017. 

Voorstel voor drie verschillende versies: 

1. Gemeenten die de taakstelling inclusief een eventuele achterstand hebben voldaan: zij krijgen een 

complimentenbrief. Zij blijven op trede 1 (signaleren) van de interventieladder staan. Dit zijn de gemeenten 

Borsele, Kapele, Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis, Terneuzen, Tholen, Veere en 

Vlissingen. 

2. Gemeenten die de taakstelling van het tweede halfjaar 2017 hebben gehaald, maar de achterstand nog 

niet volledig hebben weggewerkt per 1 januari 2018. Omdat deze gemeenten hun achterstand in de eerste 

maand van 2018 hebben ingehaald, blijven zij op trede 1 (signaleren) van de interventieladder staan. 

3. Gemeente Middelburg heeft de taakstelling gehaald en de n 2016 opgelopen achterstand ruimschoots 

ingehaald per 1-1-2018, waardoor het actief toezicht per die datum komt te vervallen en de gemeente 

Middelburg weer op trede 1 (signaleren) van de interventieladder komt te staan. 

  

Afwijking t.0.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 

  

bestuurlijke planning en doorlooptijd 

indien van toepassing 

bestuurlijke planning 

consequenties besluit 

  

financiële consequenties 

Geen 

juridische consequenties 

Geen 

personele consequenties en inhuur 

Er is geen externe inhuur nodig.€ 0,00€ 0,00 

Geen 

inkoop & aanbesteding 

Inkoop is niet van toepassing. 

Beslisnota GS _? Provincie 
De uitvoeringsparagraaf MOET op een nieuwe pagina beginnen. á Zeeland 

uitvoeringsparagraaf (DG, alleen voor intern gebruik) 

bestuurlijke aandachtspunten, risico's en beheersmaatregelen 



behandelddoor e 

afgestemd met Concemstaf 

uiterste beslisdatum 13 maart 2018 

  
RM 

  
(geanonimiseerd)

  

communicatie 

tekst voor zeeland.nl (graag begrijpelijk leesbare tekst!) 

Huisvesting vergunninghouders Zeeland tweede halfjaar 2017 

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten 

vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tjdelijke verblijfsvergunning. 

In de tweede helft van 2017 hebben alle Zeeuwse gemeenten aan taakstelling voldaan. 

actieve informatieplicht PS   

  

Niet naar PS 

  

bijlagen 

13 brieven 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



74 Zeeland 

Gedeputeerde Staten 

het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Middelburg 

Postbus 6000 

4330 LA MIDDELBURG 

  

onderwerp kenmerk behandeld door verzonden 
Huisvesting vergunninghouders eerste halfjaar 17021515 L J} 

2017 n e 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Middelburg, 10 oktober 2017 

Geacht college, 

De huisvesting van vergunninghouders is een wettelijke taak van de gemeenten. Op grond van de 

Huisvestingswet draagt u zorg voor het tijdig voorzien in de huisvesting van vergunninghouders 

overeenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling. Het Riĳk stelt deze taakstelling ieder half jaar 

per gemeente vast. 

De Provincie Zeeland heeft op grond van de gemeentewet de taak om toezicht te houden op het tijdig 

realiseren van deze taakstelling door gemeenten. In ons beleidskader Interbestuurlijk toezicht huisvesting 

vergunninghouders Provincie Zeeland staat beschreven hoe wij, met behulp van de interventieladder, 

invulling geven aan deze toezichthoudende taak. 

De taakstelling voor het eerste halfjaar van 2017 voor de gemeente Middelburg bedroeg 

37 vergunninghouders. De achterstand uit eerdere taakstellingsperioden bedroeg 54 vergunninghouders. 

Derhalve diende uw gemeente in de eerste helft van 2017 in totaal 91 vergunninghouders te huisvesten. 

Op grond van de realisatiecijfers van het COA per 1 juli 2017 constateren wij dat u in het eerste halfjaar 

van 2017 n totaal 74 vergunninghouders heeft gehuisvest. Daarmee heeft u de taakstelling inclusief 

achterstand niet volledig gerealiseerd. 

Echter, om te kunnen voldoen aan uw taakstelling, behoorde het COA op 1 april 2017 voldoende 

vergunninghouders aan uw gemeente gekoppeld te hebben. Hier is het COA niet in geslaagd. Door een 

tekort aan koppelingen mocht uw gemeente uitkomen op een saldo van 45 nog te huisvesten 

vergunninghouders. Door uw inspanningen heeft u dit saldo weten te beperken tot 

17 vergunninghouders. Dit is verschoonbaar. 

In onze brief van 21 maart 2017 hebben wij aangegeven dat wij u in het kader van interbestuurlijk toezicht 

op trede 3 van de interventieladder hebben geplaatst, als gevolg van de door u opgelopen achterstand in 

het tweede halfjaar van 2016. Dat betekent dat u onder actief toezicht staat. In bovengenoemde brief 

hebben wij aangegeven dat u eind 2017 de volledige achterstand moet hebben ingelopen. 

Provincehuis _ Abdij6 Postbus 6001 0118-6310 11 KuK 20168636 
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Aangezien u inmiddels de volledige taakstelling van het tweede halfjaar 2017 inclusief de achterstand 

heeft voldaan, zal het actief toezicht per 1 januari 2018 vervallen. Dit is een bijzondere prestatie en wij 

complimenteren u met dit behaalde resultaat. 

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan de raad van uw gemeente. 

Met vriendelijke groet, 

gedeputeerde staten, 

namens dezen, 

de Commissaris van de Koning, de secretaris, 

voor deze, 

drs. J. de Bat AW. Smit 

gedeputeerde 

Bechtsrmiddelen 

(geanonimiseerd)

Belanghebbenden kunnen schrifelik bezwaar maken tegen dit besluitbij: Gedeputeerde Staten van Zeeland, a.v. de secretaris van de commissie 

voor bezwaarschriften, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. 

In het bezwaarschrift neemt u ten minste op uw naam en adres, de dagtekening van het bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en 

waarom. Het bezwaarschriftdient te worden ondertekend. 

U moet het bezwaarschrift ndienen binnen zes weken na de dag waarop úît beslult s bekendgemaakt. Doorgaans is dat de dag na de datum van 

verzending. Overschrijding van de inzendtermijn kan ertoe leiden dat met uw bezwaren geen rekening wordt gehouden. 

Als u overweegt bezwaar te maken, kunt u een informatiefoider aanvragen op telefoonnummer 

0118-631000. Ù kunt de informatie ook downloaden via https:/lwww.zeeland.nl/subsidieregels-en-procedures/bezwaar-maken. 

Wij wijzen u erop dat het bezwaar niet de werking van het besluit schorst. U kunt een verzoek doentot het treffen van een vooriopige voorziening. U 

richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West:Brabant, lcatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA 

Breda. Voor de behandeling van het verzoek s griflerecht verschuldigd. 

Behoort bj brief .d.10 oktaber 2017 met ons kenmerk: 17021515. 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)
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(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)

verwerktregistratuur paraaf _ colationeren paa| 

tekstvenwerking paraaf _ verzenddatum brief "p… 
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datum GS vergadering p 

J 
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besluit GS paraat sed uitvoering 
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3 mm 1 
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(geanonimiseerd)
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21maart2017 _ j\m\wonen\huisvesting vergunninghouders\gemeentên\brieven aan gemeenten 

over 2e helft 2018\ontwerpbrief gs middelburg tweede halfjaar 2016 

resumptie.docx 
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OPENBAAI 

… Z eeland 
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17005750 GS-nota 

onderwerp Huisvesting vergunninghouders 

voorgesteld besluit 

geadresseerde 

bericht op brief van 
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uiterste verzenddatum 
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verwerkt registratuur 

  

tekstverwerking 

ii- 

datum GS vergadering 

agendanummer 

besluit GS 

n -- (geanonimiseerd)

portefeuillehouder - portefeuille 

behandeld door 

afgestemd met 

    (geanonimiseerd)

oofd 

verzend afschriften aan 

Of% 

College van Burgemeester en Wethouders gemeente 

Middelburg 

colatoneren paraaf 

  (geanonimiseerd)

paraaf verzenddatumbrief _ paraaf 

  

paraaf secretaris voor uitvoering 

mevr. C.M.M. Schönknecht- Wonen - Huisvesting vergunninghouders 

e 7 e | 

Concernstaf, JIS 

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
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terug naar ambtenaar 
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over 2e helft 2016\ontwerpbrief gs middelburg tweede halfjaar 2016.docx 

(geanonimiseerd)



A'\':hl'efsxemp,aar 

? Provincie 
Gedeputeerde Staten á Zeeland 

het college van burgemeester en wethouders 

van de gemeente Middelburg 

Postbus 6000 

4330 LA MIDDELBURG 

  

onderwerp kenmerk verzonden 

Huisvesting vergunninghouders 17005750 — 21 maart 2017 

22 MA 2017 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Geacht college, 

De huisvesting van vergunninghouders is een wettelijke taak van de gemeenten. Op grond van de Huis- 

vestingswet draagt uw college zorg voor het tijdig voorzien in de huisvesting van vergunninghouders over- 

eenkomstig de voor de gemeente geldende taakstelling. Het Rijk stelt deze taakstelling ieder half jaar per 

gemeente vast 

De Provincie Zeeland heeft op grond van de gemeentewet de taak om toezicht te houden op het tijdig 

realiseren van deze taakstelling door gemeenten. In ons beleidskader Interbestuurlijk toezicht huisvesting 

vergunninghouders Provincie Zeeland staat beschreven hoe wij, met behulp van de interventieladder, in- 

vulling geven aan deze toezichthoudende taak 

Gemeenten hebben sinds het begin van 2014 te maken met een steeds hogere taaksteliing. Als gevolg 

van de verhoogde instroom in het laatste halfjaar van 2015, is de taakstelling voor 2016, en dan met name 

die van de tweede helft van dit jaar, een aanzienlijk opgave. 

De taakstelling voor het tweede halfjaar van 2016 voor de gemeente Middelburg bedroeg 65 vergunning- 

houders. De achterstand uit eerdere taakstellingsperioden bedroeg 29 vergunninghouders. Derhalve 

diende uw gemeenten in de tweede helft van 2016 in totaal 94 vergunninghouders te huisvesten. 

Op grond van de realisatiecijfers van het COA per 1 januari 2017 constateren wij dat u in het tweede halfjaar 

van 2017 in totaal 40 vergunninghouders heeft gehuisvest. Daarmee heeft u de taaksteling niet gereali- 

seerd. 

Om te kunnen voldoen aan uw taakstelling, behoorde het COA op 1 oktober 2016 voldoende vergunning- 

houders aan uw gemeente gekoppeld te hebben. Dit is echter niet gelukt. Door een tekort aan koppelingen 

mocht uw gemeente uitkomen op een achterstand van 45 

U bent echter uitgekomen op een achterstand van 54. Dit heeft deels te maken met het tekort aan koppe- 

lingen door het COA, maar ook met het laten ontkoppelen van 13 vergunninghouders die niet op tjd door 

u zijn gehuisvest 

Het niet realiseren van de taakstelling door een tekort aan koppelingen is verschoonbaar. Een achterstand 

als gevolg van ontkoppelingen is echter niet verschoonbaar en wordt aangemerkt als taakverwaarlozing 

In het op 6 maart 2017 met u gehouden bestuurlijk overleg hebben wij aangegeven, dat u als gevolg van 

uw achterstand op trede 3 van de interventieladder komt te staan. Dat houdt in dat wij vanaf nu actief 

toezicht houden op uw gemeente voor de huisvesting van vergunninghouders. 

Wij verzoeken u een plan van aanpak in te dienen waarin u aangeeft hoe u de achterstand gaat inhalen en 

de huidige taakstelling gaat realiseren. U heeft tot 1 januari 2018 de tijd om de achterstand van 54, naast 

het realiseren van de taakstelling van 2017, in te halen. Dit is in lijn met wat met u is afgesproken in het 

bestuurlijk overleg van 6 maart 2017 

Abdij 6 Postbus 6001 0118-631011 x 20168636 
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Om u de gelegenheid te geven om het plan van aanpak voor te leggen aan uw Raad, dient het plan van 

aanpak uiterlijk 25 apri in ons bezit te zijn 

Een afschrift van deze brief hebben wij verzonden aan de raad van uw gemeente 

Hoogachtend 

gedeputeerde staten. 

A.W. Smit, secretaris 

\ 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Behoort bij brief dd 21 maart 2017 met ons kenmerk. 17005750 van de afdeling Rumte 2 



v e E 7} (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Verzonden: 12-07-2016 16:47 

Aan: e 7] 

cc: N … E N 7 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Onderwerp: FW: AFMELDING 

  

Beste B (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Bij deze nog een afmelding omdat er per direct elders huisvesting beschikbaar is. 

PLE Naam Geboren Vnummer BSN Pers Gemeente Locatie Vorm Fase Start 

2 13 

_ 1 Middelburg Fase 1 o2 2 2015 2016 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

  

N 71 

Centraal Orgaan Asielopvang (COA) 

Unit Plaatsing 

Regievoerder (regio Zeeland! Zuid-Holland) 

(geanonimiseerd)

& 

c G cm ogeen g t 

Website w .coa.nl 

Bezoekadres: Sir Winston Churchillaan 366a, 2285SJ Rijswijk 

Postadres: _ Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk 

  

Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

  

Wist u dat…. vergunninghouders die in gemeenten zijn gehuisvest in 90% van de gevallen 

binnnen 5 weken hun eerste huur- en zorgtoeslag ontvangen hebben, nadat een kopie van het 

ondertekende huurcontract is gemaild naar toeslagen@coa.nl ?? 

    
  

Van: 

Verzonden: dinsdag 12 juli 2016 15:36 

Aan: Middelburg N N + ] 

c (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Onderwerp: AFMELDING 

Beste 

  (geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

Aangezien de gemeente nog geen concreet aanbod heeft voor onderstaand kandidaat is besloten deze meneer 

(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



elders te huisvesten. Hij krijgt per direct een aanbod. 

ĳ 23- 15- 09- 

_ - 1 Middelburg l;ase_ 06. 09- 06- 

2015 2015 2015 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met vriendelijke groet, 

    (geanonimiseerd)

N 7 | 

Centraal Orgaan Asielopvang (COA) 

Unit Plaatsing 

Regievoerder (regio Zeeland/ Zuid-Holland) 

(geanonimiseerd)

£ e6n G comraet orgaan opveng wizoters 

rector: ] 

Website; www‚coa.nl 

(geanonimiseerd)

Bezoekadres: Sir Winston Churchilllaan 366a, 22858 Rijswijk 

Postadres: _ Postbus 3002, 2280 ME Rijswijk 

Bereikbaar: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 

  

  

Wist u dat…. vergunninghouders die in gemeenten zijn gehuisvest in 90% van de gevallen 

binnnen 5 weken hun eerste huur- en zorgtoeslag ontvangen hebben, nadat een kopie van het 

ondertekende huurcontract is gemaild naar toeslagen@coa.nl ?7 

      

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit 

bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht 

te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 

houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 

message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The 

COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the 

electronic transmission of messages. 

Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 

N 

(geanonimiseerd)



ĳ g Provincie 

Beslisnota GS á Zeeland 

OPENBAAR 

documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 

onderwerp Huisvesting vergunninghouders 

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 gemeente. 

aanleiding ledere gemeente krijgt een halfjaarlijkse taakstelling van het Rijk voor het 

huisvesten van vergunninghouders. De taakstellingsperiode tweede helft 

2016 is afgelopen. 

portefeuillehouder - portefeuille _ mevr. C.M.M. Schönknecht- Wonen - huisvesting vergunninghouders 

  

paraaf afdelingshoofd paraaf portefeuillehouder paraaf secretaris voor agendering 

  

datum GS vergadering _ (in te vullen door agendakamer) 

  

besluit GS 

  

paraaf secretaris voor uitvoering 



ĳ g Provincie 

Beslisnota GS ff Zeeland 

overwegingen en advies 

motivering besluit 

Alle Zeeuwse gemeenten krijgen halfjaarlijks van het Rijk een wettelijke taakstelling voor het 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 januari 2017 is de taakstellingsperiode tweede helft 2016 afgelopen. Deze periode werd, net 

als de eerste helft van dat jaar, gekenmerkt door een enorme taakstelling. 

Aantal te huisvesten vergunninghouders Zeeland 

600 

500 

400 

300 

200 

: HI L.I 

2012 1e 2012 2e 2013 1e 2013 2e 2014 1e 2014 2e 2015 1e 2015 2e 2016 1e 2016 2e 

helft helft helft helft helft helft helft helft helft  helft 

8 

° 

Gemeenten zouden op 1 oktober 2016 voldoende koppelingen van het Centraal Orgaan 

Asielzoekers (COA) moeten hebben om aan de volledige taakstelling van dat halfjaar te voldoen. 

Het is het COA echter niet gelukt om gemeenten 'dicht te koppelen'. Dit was een landelijk 

probleem, maar Zeeland en Zuid-Holland werden in verhouding harder getroffen. Hierover werd 

en wordt nog steeds veelvuldig overleg gevoerd met het COA. Een tekort aan koppelingen is een 

verschoonbare reden om de taakstelling niet te halen. 

Op 1 oktober 2016 hadden 10 van de 13 gemeenten te weinig koppelingen voor de hele 

taakstelling van dat halfjaar. Ondanks dit gegeven hebben toch nog 6 Zeeuwse gemeenten de 

hele taakstelling inclusief eventuele achterstand gerealiseerd. 12 gemeenten hebben het aantal 

vergunninghouders die ze wel tot 1 oktober gekoppeld hebben gekregen, op 1 januari 2017 

gehuisvest. Middelburg heeft de taakstelling echter niet gehaald. 

In Middelburg speelt een aparte situatie: op basis van het aantal koppelingen mocht Middelburg 

per 1 januari 2017 uitkomen op een achterstand van 45. Middelburg kwam echter uit op een 

achterstand van 54. 

Op dat moment kwam gemeente Middelburg in trede 2 van de interventieladder: "informatie 

opvragen en valideren". Na ambtelijk overleg met de gemeente bleek dat in de tweede helft van 

2016 het COA 13 aan Middelburg gekoppelde vergunninghouders heeft ontkoppeld, omdat deze 

(veel) te lang moesten wachten op huisvesting. De te lange wachttijd van de vergunninghouders 

varieerde tussen de 2 en 11 maanden. Een achterstand in de taakstelling als gevolg van 

ontkoppelde vergunninghouders is niet verschoonbaar. Vervolgens vindt in trede 2 van de 
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interventieladder bestuurlijk overleg plaats. 

Op 6 maart 2017 heeft bestuurlijk overleg met Middelburg plaatsgevonden. In dit overleg heeft de 

gemeente Middelburg bevestigd dat 13 vergunninghouders zijn ontkoppeld. Als gevolg hiervan is 

de opgelopen achterstand niet verschoonbaar, maar is er sprake van taakverwaarlozing. Aan de 

gemeente Middelburg is medegedeeld dat zij hierdoor op trede 3 van de interventieladder komt te 

staan. 

Voorstel is om alle Zeeuwse gemeenten in het kader van interbestuurlijk toezicht een GS-brief te 

sturen over het resultaat van de huisvesting van vergunninghouders in het tweede kwartaal 2016. 

Voorstel voor drie verschillende versies: 

1. Gemeenten die de taakstelling hebben gehaald: zij krijgen een complimentenbrief. Zij 

blijven in fase 1 (signaleren) van de interventieladder staan. Dit zijn de gemeenten Borsele, 

Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Veere. 

2. Gemeenten die niet aan de taakstelling hebben voldaan als gevolg van te weinig 

koppelingen. Ook zij blijven in fase 1 van de interventieladder, omdat een tekort aan 

koppelingen een verschoonbare reden is. Dit zijn de gemeenten Goes, Hulst, Noord- 

Beveland, Schouwen-Duiveland, Tholen en Vlissingen. 

3. Een brief aan gemeente Middelburg waarin wordt meegedeeld dat zij in fase 3 van de 

interventieladder (actief toezicht) komt te staan, als gevolg van het niet op tijd huisvesten 

en vervolgens laten ontkoppelen van 13 vergunninghouders. 

  

Afwijking t.o.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 

  

bestuurlijke planning en doorlooptijd 

indien van toepassing 

  

consequenties besluit 

financiële consequenties 

Geen financiële consequenties 

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 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. 

Bij het voorstel om Middelburg een trede op de interventieladder te laten stijgen, zijn er zeker nog 

onbenutte kansen voor de huisvesting van vergunninghouders in deze gemeente, zoals het 

aanpassen van de prestatieafspraken met de woningcorporatie, de huisvesting van uitgenodigde 

vluchtelingen en de huisvesting van meerdere alleenstaanden in één woning. 

Volgens ons beleidskader Interbestuurlijk toezicht huisvesting vergunninghouders Provincie 

Zeeland zou de gemeente Middelburg bij trede 3 het plan van aanpak uiterlijk 1 april moeten 

toezenden. Aangezien het late tijdstip van het bestuurlijk overleg (6 maart) en het feit dat we 

Middelburg in de gelegenheid willen stellen het plan van aanpak aan de gemeenteraad voor te 

leggen, dient het plan van aanpak een week ná deze raadsvergadering in ons bezit te zijn op 25 

april 2017. 

personele consequenties en inhuur 

Er is geen externe inhuur nodig. voor een bedrag van € 0,00. 

inkoop & aanbesteding 

Inkoop is niet van toepassing. 
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Beslisnota GS _? Provincie 
De uitvoeringsparagraaf MOET op een nieuwe pagina beginnen. á Zeeland 

uitvoeringsparagraaf (DG, alleen voor intern gebruik) 

bestuurlijke aandachtspunten, risico's en beheersmaatregelen 

Provincies liggen op dit moment onder de loep van het Rijk voor wat betreft het interbestuurlijk 

toezicht op huisvesting van vergunninghouders. Het Rijk heeft de indruk dat Provincies niet goed 

toezicht houden en gemeenten veel eerder zouden moeten laten stijgen op de interventieladder bij 

het niet behalen van de taakstelling. 

  

behandeld door e 7 | RM 
(geanonimiseerd)

afgestemd met JIS / Concemnstaf 

uiterste beslisdatum 21 maart 2017 

communicatie 

  

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

  

tekst voor zeeland.nl (graag begrijpelijk leesbare tekst!) 

Huisvesting vergunninghouders in Zeeland 

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Rijk een taakstelling voor een aantal te huisvesten 

vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. 

In de tweede helft van 2016 hebben 12 Zeeuwse gemeenten voor alle vergunninghouders van hun 

lijst een woning geregeld. Eén gemeente is dat niet gelukt. 

actieve informatieplicht PS 

Niet naar PS 

  

  

bijlagen 

Brieven aan gemeenten 
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‚ , Provincie 

Beslisnota GS ffi Zeeland 

OPENBAAR 

documentnummer Zaaknummer verwijsnummer 

17021508 

L 

onderwerp Huisvesting vergunninghouders eerste halfjaar 2017 

  

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 gemeente. 

aanleiding ledere gemeente krijgt een halfjaarlijkse taakstelling van het rijk voor het 

huisvesten van vergunninghouders. De taakstellingsperiode eerste halfjaar 

2017 is afgelopen. 

portefeuillehouder - portefeuille _ mevr. C.M.M. Schönknecht- Wonen 

paraaf afdelingshoofd paraaf portefeuilehouder paraaf secretaris voor agendering 

\M\ N 

e o 
(geanonimiseerd)

datum GS vergadering _ (in te vullen door agendakamer) 

10 OKT. 2017 

besluit G; 

c nO 

paraaf secretais voor uitvoering 

  (geanonimiseerd)

    



  

1 SZ Provincie 

Beslisnota GS /fi Zeeland 

overwegingen en advies 

motivering besluit 

Gemeenten zouden op 1 april 2017 voldoende koppelingen van het Centraal Orgaan 

Asielzoekers (COA) moeten hebben om aan de volledige taakstelling van dat halfjaar te 

voldoen. Dat betekent dat het COA halverwege de taakstellingsperiode voldoende 

vergunninghouders uit de AZC's toewijst aan gemeenten om te huisvesten. Het is het COA 

echter niet gelukt om gemeenten 'dicht te koppelen', waardoor gemeenten minder 

vergunninghouders toegewezen kregen dan de hoogte van de taakstelling. Dit was een 

landelijk probleem, maar Zeeland en Zuid-Holland werden in verhouding harder getroffen. 

Hierover werd en wordt nog steeds veelvuldig overleg gevoerd met het COA. Een tekort 

aan koppelingen is een verschoonbare reden om de taakstelling niet te halen. 

Dit probleem speelde ook in de tweede helft van 2016. Het tekort aan koppelingen in 

combinatie met een enorme taakstelling eind 2016, zorgde ervoor Zeeuwse gemeenten per 

saldo met een forse achterstand aan de taakstelling in 2017 zijn begonnen. Ondanks dit 

gegeven hebben 7 Zeeuwse gemeenten de hele taakstelling inclusief eventuele 

achterstand kunnen realiseren. 

Op 1 april 2017 hadden 6 van de 13 gemeenten te weinig koppelingen voor de hele 

taakstelling van dat halfjaar. Alle gemeenten hebben echter het aantal vergunninghouders 

die ze wel tot 1 april gekoppeld hebben gekregen, op 1 juli 2017 gehuisvest. 

Gemeente Middelburg had na de taakstellingsperiode tweede helft 2016 een achterstand 

van 54 vergunninghouders, waarvan er 45 verschoonbaar waren. Het aantal van 9 niet 

gehuisveste vergunninghouders was niet verschoonbaar, waardoor sprake was van 

taakverwaarlozing. Gemeente Middelburg staat sindsdien op trede 3 van de 

interventieladder (actief toezicht) en heeft per brief van 21 maart de gelegenheid gekregen 

om, naast de taakstelling 2017, de achterstand in te lopen tot 1 januari 2018 

Middelburg heeft op 1 juli 2017 de taakstelling van het eerste halfjaar 2017 gehaald en 

heeft de achterstand van 54 teruggebracht tot een achterstand van 17. De gemeente 

Middelburg blijft op trede 3 staan tot 1 januari 2018. Inmiddels heeft gemeente Middelburg 

de volledige taakstelling van het tweede halfjaar 2017 inclusief achterstand voldaan, 

waardoor het actief toezicht per 1 januari 2018 kan vervallen. 

Voorstel is om alle Zeeuwse gemeenten in het kader van interbestuurlijk toezicht een GS- 

brief te sturen over het resultaat van de huisvesting van vergunninghouders in het eerste 

kwartaal 2017. 

Voorstel voor drie verschillende versies: 

1. Gemeenten die de taakstelling hebben gehaald: zij krijgen een complimentenbrief. Zij 

blijven in fase 1 (signaleren) van de interventieladder staan. Dit zijn de gemeenten Borsele, 

Kapelle, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Veere 

2. Gemeenten die niet aan de taakstelling hebben voldaan als gevolg van te weinig 

koppelingen. Ook zij blijven in fase 1 van de interventieladder, omdat een tekort aan 

koppelingen een verschoonbare reden is. Dit zijn de gemeenten Goes, Hulst, Schouwen- 

Duiveland, Tholen en Vlissingen 

3. Een brief aan gemeente Middelburg waarin wordt meegedeeld dat zij de taakstelling in 

het eerste halfjaar 2017 heeft gehaald, maar dat zij tot 1 januari 2018 in fase 3 van de 

interventieladder (actief toezicht) blijft staan. Vanwege het behalen van de taakstelling 

tweede halfjaar 2017 en het inlopen van de volledige achterstand, vervalt het actief toezicht 

per 1 januari 2018. 

Afwijking t.0.v. provinciale doelstellingen en/of beleid 

Geen afwijking t.0.v. beleid 

bestuurlijke planning en doorlooptijd 

indien van toepassing 
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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 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. 

Gemeente Middelburg heeft tot 1 januari 2018 de tijd gekregen om naast de taakstelling de 

achterstand te voldoen. Dit is inmiddels gebeurd, waardoor per 1 januari 2018 het actief toezicht 

zal vervallen. 

personele consequenties en inhuur 

Er is geen externe inhuur nodig. voor een bedrag van € 0,00. 

geen 

inkoop & aanbesteding 

Inkoop is niet van toepassing. 
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Beslisnota GS 

uitvoeringsparagraaf (DG, alleen voor intern gebruik) 

bestuurlijke aandachtspunten, risico's en beheersmaatregelen 

behandeld door N 7 | RM (geanonimiseerd)

afgestemd met Concemstaf 

uiterste beslisdatum 10 oktober 2017 

communicatie 

tekst voor zeeland.nl (graag begrijpelijk leesbare tekst!) 

Huisvesting vergunninghouders Zeeland eerste halfjaar 2017 

4 leeland 

  
(geanonimiseerd)

Alle gemeenten krijgen ieder halfjaar van het Riĳk een taakstelling voor een aantal te huisvesten 

vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning. 

In de eerste helft van 2017 hebben alle Zeeuwse gemeenten voor voldoende vergunninghouders 

een woning geregeld. 

actieve informatieplicht PS 

Niet naar PS 

bijlagen 

13 brieven 

K N " (geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
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Toelichting grondslagen 
In dit document kunt u secties terugvinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege 

gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de 

bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht. 

Legenda 
verwijzing 

Artikel 
verwijzing 

Uitzonderingsgrond 

Artikel 5.1 lid 1 Woo - Absolute uitzonderingsgronden 
De openbaarmaking van deze informatie: 

A art. 5.1 lid 1 a Kan de eenheid van de Kroon in gevaar brengen 

B art. 5.1 lid 1 b Kan de veiligheid van de Staat schaden 

C art. 5.1 lid 1 c Betreft bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld 

D art. 5.1 lid 1 d Betreft persoonsgegevens als bedoeld in paragraaf 3.1 (bijzondere persoonsgegevens) of 
paragraaf 3.2 (persoonsgegevens van strafrechtelijke aard) van de Uitvoeringswet Algemene 
verordening gegevensbescherming, waarvoor geen toestemming is gegeven of door de 
betrokkene kennelijk zelf openbaar zijn gemaakt 

E art. 5.1 lid 1 e Het betreft nummers die dienen ter identificatie van personen die bij wet of algemene 
maatregel van bestuur zijn voorgeschreven als bedoeld in artikel 46 van de Uitvoeringswet 
Algemene verordening gegevensbescherming, tenzij de verstrekking kennelijk geen inbreuk op 
de levenssfeer maakt 

Het bela
Artikel 5.1 lid 2 Woo - Relatieve uitzonderingsgronden 

ng van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen: 

F art. 5.1 lid 2 a Het belang van de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties 

G art. 5.1 lid 2 b De economische of financiële belangen van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen 

H art. 5.1 lid 2 c Het belang van de opsporing en vervolging van strafbare feiten 

I art. 5.1 lid 2 d Het belang van de inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen 

J art. 5.1 lid 2 e Het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen 

K art. 5.1 lid 2 f Het belang van de bescherming van andere dan in art. 5.1 lid 1 sub c genoemde 
concurrentiegevoelige bedrijfs- en fabricagegegevens 

L art. 5.1 lid 2 g Het belang van de bescherming van het milieu waar deze informatie betrekking op heeft 

M art. 5.1 lid 2 h Het belang van de beveiliging van personen en bedrijven en het voorkomen van sabotage 

N art. 5.1 lid 2 i Het belang van het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of 
bestuursorganen 

0 art. 5.1 lid 4 Het belang dat de geadresseerde erbij heeft om als eerste kennis te kunnen nemen van de 
informatie (tijdelijke beperking) 

p art. 5.1 lid 5 De onevenredige benadeling welke, in uitzonderlijke gevallen, wordt toegebracht aan een ander 
belang dan genoemd in art. 5.1 de leden l en 2, bij andere informatie dan milieu-informatie. 

Q art. 5.1 lid 6 Het belang genoemd in artikel 5.1 lid 1 c, het hier milieu-informatie betreft waardoor, bij 
openbaarmaking, ernstige schade wordt toegebracht aan het genoemde belang in artikel 5.1 lid 
lc 

Artikel 5.2 lid 1 Woo - Persoonlijke beleidsopvattingen 
De informatie uit documenten betreft: 

R art. 5.2 lid 1 Persoonlijke beleidsopvattingen. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan 
ambtelijke adviezen, visies, standpunten en overwegingen ten behoeve van intern beraad, niet 
zijnde feiten, prognoses, beleidsalternatieven, de gevolgen van een bepaald beleidsalternatief of 
andere onderdelen met een overwegend objectief karakter 

s Art. 5.2 lid 2 Tot personen te herleiden gegevens, met betrekking tot door het bestuursorgaan, met het oog 
op een goede en democratische bestuursvoering, verstrekte informatie die kwalificeert als 
persoonlijke beleidsopvattingen 
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