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BIN
Mw. mr. drs. K.M. Betten
381 0
karin.betten@provincie-utrecht. nl
Beantwoording schriftelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door mevr. N. de Haan namens
de ChristenUnie betreffende de
huisvesting van statushouders,
d.d. 30 maart 2015.

Toelichtinq:

lnleidend:
Sinds de inwerkingtreding van de Huisvestingswet 2014 wordt het begrip statushouders niet meer gebruikt door
de wetgever. Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben verkregen en zich (tijdelijk) in Nederland mogen
vestigen worden in de wet vergunninghouders genoemd (artikel 1, sub g van de Huisvestingswet 2014). Dit is
de reden om de term "statushouders" zoals die in de schriftelijke vragen is gebruikt niet te gebruiken, maar om
de groep mensen waar het om gaat aan te duiden als "vergunninghouders" in aansluiting op de landelijke en de
wettelijke term inologie.

Berichtgevinq op de website RTvUtrecht:
Woensdag 25 maart 2015 stond er een bericht op de website van RTV Utrecht dat gemeenten in de regio
Amersfoort grote problemen voozien bij het huisvesten van vergunninghouders. Er moeten dit jaar tweemaal
zoveel vergunninghouders gehuisvest worden, zo wordt vermeld in dit bericht. Veel gemeenten in de regio
Amersfoort kampen al met een achterstand. De gemeenten Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden,
Soest en Woudenberg hebben de provincie Utrecht gevraagd om financiële steun bij het vinden van
oplossingen. Ook komt er een lobby richting het Rijk.

Een citaat uit het bericht, van de voozitter van het Bestuurlijk Overleg Ruimte & Wonen van Regio Amersfoort,
luidt'. "Uiteraard hebben de gemeenten begrip voor het principe van de taakstelling en de daarbij behorende
verdeelsleutel over gemeenten. Regio Amersfoort wil zich dan ook volledig inzetten voor het realiseren van die
taakstelling. Dit vraagt wel om creatieve oplossingen. Hierbij hebben wij de provincie en het rijk nodig".

Statenvraqen:
Mevrouw N. de Haan heeft, namens de ChristenUnie, de volgende schriftelijke vragen over bovengenoemd
bericht gesteld:
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1. Klopt de informatie in het bericht?

Antwoord:
Oe ir¡toimat¡e in het bericht klopt, voor zover wij kunnen nagaan. De taakstellingen die per half jaar

door het Rijk worden opgelegd aan de gemeenten, zijn inderdaad bijna verdubbeld. De gemeenten die
in het bericht genoemd worden, kampten inderdaad begin 2015 met een achterstand op het realiseren
van de taakstellingen van 2014.

Wij hebben geen inzicht in de cijfers aangaande het aantal mutaties van het aantal sociale
huurwoningen per gemeente. Wij kunnen daarom niet aangeven of de informatie dat in sommige
gemeenten de helft van het aantal vrijkomende sociale huurwoningen moet worden toegewezen aan
vergunninghouders klopt.

2. Hoe heeft het college deze gemeenten tot nu toe geholpen?

Antwoord:
Het huisvesten van vergunninghouders is een wettelijke taak die expliciet bij het college van B & W is
neergelegd. De wettelijke kaders bieden GS geen ruimte om gemeenten (bijvoorbeeld flnancieel) te
ondersteunen bij het uitvoeren van de taakstelling tot het huisvesten van vergunninghouders. GS levert
echter wel een inhoudelijke bijdrage in lokale en regionale "denktanks" door kennis te delen en
verbinding te leggen tussen de verschillende ketenpartners. Zie ook het antwoord op vraag 4.

3. Zijn er van andere gemeenten in de provincie Utrecht ook signalen ontvangen van zorg over de
toename van te huisvesten statushouders?

Antwoord:
Ja.

4. Wat is de reactie van het college op de oproep van deze 7 gemeenten? Gaat de provincie financiële
steun verlenen? Kan de provincie deze gemeenten op andere manieren ondersteunen?

Antwoord:
De toezichthoudende rol van GS biedt, zoals aangegeven, geen ruimte voor financiële steun aan
gemeenten. De ondersteuning van GS - ook voor deze zeven gemeenten - is gericht op kennisdelen
en verbindingen leggen. Binnen de provincie Utrecht bestaan diverse overleggen over de huisvesting
van vergunninghouders en de problemen waartegen gemeenten bij de uitvoering van die taak
aanlopen. GS sluit bij deze overleggen aan (onder andere Regio Food Valley, werksessie gemeente
Amersfoort). Het daadwerkelijk uitvoeren van de ideeën ligt uiteindelijk bij de gemeenten. GS

ondersteunt. waar mogelijk, met inhoudelijke en bovenlokale kennis en ervaringen vanuit andere
gemeenten en regio-overleggen, het lnterprovinciaal Overleg en overleg met het Centraal Orgaan
Asielzoekers of de betrokken Ministeries. Waar mogelijk brengt GS betrokken partijen met elkaar in

contact.

Kan het college al tijdens de coalitieonderhandelingen hierover besluiten nemen of is het college van
plan te wachten op een nieuw coalitieakkoord?

Antwoord:
Het college neemt hier tijdens de coalitie onderhandelingen geen besluit over

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter

Secretaris,
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