
Verzoek van 28 april van de statenfractie van de Partij van de Arbeid tot het houden 
van een interpellatie, ex art. 46 RvO, in de statenvergadering van 30 april 2015 naar 
aanleiding van  de vraagstukken rondom de huisvesting van vergunninghouders

Toelichting: 

In de laatste commissievergadering BEM van 20 april jl is de problematiek van de 
huisvesting van vergunninghouders besproken. 

In de Statencommissie BEM van 20 april jl is de brief van de gemeenten in Regio Amersfoort 
(Amersfoort, Baarn, Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk, Soest en 
Woudenberg) dd 25 maart 2015 besproken. Hierin wordt expliciet aandacht gevraagd  voor 
de rol van het  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. De regio Amersfoort wil niet weglopen voor die taakstelling, maar voorzien grote 
problemen bij de uitvoering daarvan. 

Per 1 februari 2015 hadden 23 van de 26 Utrechtse gemeenten hun taakstelling over 2014 
nog niet gehaald. Deze taakstelling gaat ook ten koste 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. 

Elk half jaar krijgen gemeenten door het Rijk een taakstelling opgelegd voor het aantal te 
huisvesten vergunninghouders op basis van het inwonertal. Op basis daarvan koppelt het 
COA de vergunninghouder aan een gemeente en de gemeente zoekt vervolgens passende 
woonruimte. De provincie wordt hierbij gepasseerd.

PvdA vindt dat iedereen een dak boven zijn hoofd verdient en dat ook vanuit alle 
overheidswege hun inzet gepleegd dient te worden om dit grote en bovenlokale vraagstuk 
zowel op de korte termijn als op de langere termijn aan te pakken.  De wachtlijsten voor 
voldoende betaalbare woningen   in de gemeente in de provincie worden alsmaar langer.

Het college van Gs geeft aan dat ze inmiddels in gesprek is met de gemeenten in de 
provincie. Het delen van kennis, het verwijzen naar organisaties en het aansluiten bij 
bijeenkomsten lijken op dit moment de huidige inzet en rol van de provincie. De brief van de 
Regio Amersfoort vraagt ook duidelijk een pro-actievere en stevigere rol van het 
provinciebestuur.

Graag leggen wij aan GS de volgende vragen ter beantwoording voor: 



1. Vindt u dat de vraagstukken rondom de huisvesting van vergunninghouders een 
bovenlokale dimensie heeft en dat de provincie als bovenlokaal bestuur hier moet 
laten zien dat ze dit soort vraagstukken wil oppakken en mee helpen oplossen?  

2. Bent u bereid als bovenlokaal bestuur te laten zien dat u naast uw toezichthoudende 
rol, nadrukkelijk een pro-actievere, meedenkende en probleemoplossende rol wil 
vervullen voor de kortere en langere termijn? Zo ja hoe?

3. Bent u bereid actie en lobby richting het Rijk , COA en Platform Opnieuw Thuis op te 
nemen om kort termijn vraagstukken op te pakken, zoals knellende regelgeving bij 
transformatie van vastgoed, verdeling vergunninghouders mede op basis van aanbod 
van accommodaties voor huisvesting te bepleiten en te regelen?

4. Bent u bereid om met de Utrechtse  gemeenten in gesprek te gaan om tot een 
regionale woonvisie te komen om op de langere termijn tot afspraken te komen voor 
de bouw van voldoende betaalbare woningen, die de gemeenten op lokaal niveau 
regelen met hun corporaties en andere bouwers van woningen als ook met 
herbestemmers en  transformateurs van vastgoed.

5. Wilt u voor de eerste commissie BEM na het zomerreces 2015 rapporteren over de 
door u uitgevoerde acties en maatregelen en de geboekte resultaten?
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