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Geachte fractievoorzitters,  

 
De gemeenten in Regio Amersfoort (Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, 
Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en Woudenberg) vragen aandacht voor uw rol als 
provinciebestuur bij de aanpak van de forste taakstelling voor de huisvesting van 
vergunninghouders. Er moeten in 2015 tweemaal zoveel personen gehuisvest worden als 
in 2014. Wij willen niet weglopen voor die taakstelling, maar voorzien grote problemen 
bij de uitvoering daarvan. Concreet vragen wij u het volgende: 

1. een (gezamenlijke) lobby richting Rijk om middelen vrij te maken voor regio's met 
een gespannen huurwoningmarkt en belemmerende wetgeving (tijdelijk) aan te 

passen; 
2. borgstelling door de provincie en/of financiële inzet om huisvesting te realiseren 

bijvoorbeeld door transformatie; 
3. procesondersteuning van de provincie bij het ontwikkelen en uitwerken van 

innovatieve oplossingen.  

Achtergrond 
In veel gevallen kampten gemeenten in onze regio in 2014 al met een achterstand op 
de wettelijke taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders. Deze achterstand 
nemen gemeenten mee naar 2015 waarin ze tevens worden geconfronteerd met een 
taakstelling die hoger is dan ooit in het verleden. Voor sommige gemeenten betekent 
dit dat de helft van het aantal vrijkomende sociale huurwoningen moet worden 
toegewezen aan vergunninghouders.  
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Effecten 
Indien de lijn van 2014 wordt doorgezet, zullen de achterstanden t.o.v. de taakstelling 
oplopen met alle gevolgen van dien.  
 
Onze zorg is dat de taakstelling ten koste zal gaan van de reguliere woningzoekenden in 
onze regio. De druk is al aanzienlijk en met de al aanwezige woningzoekenden met een 
urgente status opgeteld bij de vergunninghouders, blijft er een zeer beperkt aanbod 
over voor andere woningzoekenden. De gemeenten en corporaties in de regio 
Amersfoort zijn van mening dat de reguliere woningzoekende, die in veel gevallen al 
lange tijd staat ingeschreven voor een woning, niet de dupe mag worden van de 
taakstelling van gemeenten.  
 
Verder brengt de huisvesting van vergunninghouders met zich mee dat er een grotere 
aanslag wordt gedaan op de gemeentebegroting (sociale zekerheid). Vergunninghouders 
zijn vrijwel altijd uitkeringsgerechtigden. Daarnaast wordt er in veel gevallen ook nog 
een beroep gedaan op bijzondere bijstand en, in geval van jongeren onder de 23 jaar, 
woonkostentoeslagen.  
 
Tenslotte spelen de maatschappelijke effecten een rol. Zo kan een concentratie van de 
huisvesting van vergunninghouders in een bepaald gebied een druk geven op het 
onderwijs in die wijk. 

 

Mogelijke oplossingen 
Uiteraard hebben wij begrip voor het principe van de taakstelling en de daarbij 
horende verdeelsleutel over gemeenten. Wij willen ons dan ook inzetten om te zoeken 
naar oplossingen. Dit doen wij echter graag samen met u (en met het Rijk). 

 

Een aantal mogelijke oplossingsrichtingen zijn wat ons betreft: 

- Transformatie: Buiten de kaders van reguliere woningen denken; kansen benutten 

van leegstand vastgoed met gebruiksinfrastructuur (bv. verzorgingshuizen, 

ziekenhuizen, et cetera). Maar ook transformatie van kantoren en het benutten 

van vrijkomende agrarische bebouwing behoort tot de mogelijkheden. Een 

eventuele clustering moet wel op een verantwoorde wjize worden ingebed in de 

maatschappelijke structuur van de betreffende gemeenten. Verder moet er wel 

een financier zijn voor de transformatieopgaven. Op dit moment is er geen zicht 

op dergelijke financiers. Een oplossing zou gevonden kunnen worden in 

borgstellingen door de provincie voor pilotprojecten. Ook kan het nodig zijn dat 

het rijk in de bouwregelgeving (tijdelijke) huisvesting mogelijk maakt.   

- Innovatieve contractvormen: Verkennen of er met contractvormen kan worden 

gewerkt die meervoudige bewoning mogelijk maken met een gelijke status per 

vergunninghouder (qua uitkering, toeslagen, huurbescherming, et cetera). Deze 

zogenaamde friendshipcontracts zijn op vrijwillige basis aan de orde in de 

stadsregio Amsterdam. Ook tijdelijke huurcontracten kunnen een optie zijn om 

jongere vergunninghouders tijdelijk te huisvesten in speciaal daarvoor ingerichte 

accommodaties. Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag dienen jongeren 

onder de 23 jaar namelijk te huren onder de zogenaamde kwaliteitskortingsgrens 

(€389,05 op peildatum 1 januari 2014). Met een flexibel huurcontract kunnen 

corporaties de huur verhogen vanaf het moment dat de betreffende 

vergunninghouder 23 jaar wordt. Het Rijk zal hier zaken in mogelijk moeten 

maken. 
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- Aanpassen compensatieregeling: In de huidige systematiek ontbreekt een directe 
relatie tussen realisatie van de taakstelling en een financiële tegemoetkoming. 
Wanneer een gemeente met meer ruimte op de woningmarkt een deel van de 
taakstelling van een andere gemeente overneemt dan volgt de verrekening van 
bijvoorbeeld de bijstand pas twee jaar later. Een mogelijke oplossing is dat het 
Rijk gemeenten substantieel betaalt per plaatsing, eventueel landelijk 
gecompenseerd door een verrekening in het Gemeentefonds waardoor dit voor het 
Rijk budgetneutraal mogelijk kan zijn.  

 

- Plaatsingsbeleid COA: het zou ook helpen als gemeenten (in samenwerking) 
en corporaties meer betrokken worden bij de afstemming van in vraag en 
aanbod, zodat ook meer rekening kan worden gehouden met gezinsomvang, 
samenstelling etc. 

 
Lobby richting Rijk 
Het Rijk heef het “Platform versnelling uitplaatsing van vergunninghouders” in het 
leven geroepen, waarin bestuurders van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 
het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en de ministeries van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Veiligheid en Justitie en Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
deelnemen en waarvoor ook Interprovinciaal Overleg wordt gevraagd te participeren.  
 
Het instellen van het Platform vinden wij een goed initiatief. Wij denken echter dat er 
blijvend aandacht nodig is om het onderwerp bij het Rijk op de agenda te zetten en om 
middelen vrij te maken voor regio’s met een gespannen huurwoningmarkt en 
belemmerende wetgeving op het vlak van bijvoorbeeld het huurrecht of de 
bouwregelgeving (tijdelijk) aan te passen.   

 
Tenslotte 
De gemeenten onderstrepen nogmaals dat ze zich volledig willen inzetten voor de 
realisatie van de taakstelling op een wijze die niet ten koste gaat van de 
woningzoekenden in de regio. Wij kunnen dit alleen maar waarmaken met 
ondersteuning van u!  
 
Wij wensen u veel succes met het vormen van de coalitie. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de gemeenten in Regio Amersfoort  
 
 
 
 
T. Cnossen, 
Voorzitter Bestuurlijk Overleg Ruimte & Wonen Regio Amersfoort 
 
 
Namens corporaties in Regio Amersfoort  

 
K. Koolstra 

Voorzitter Samenwerkende Woningbouwcorporaties Eem- en Gelderse Vallei 

 

 

 


