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Geachte heer Van de Donk,
Op 5 september 2018 hebben wij uw toezichtoordeel ontvangen aangaande de Huisvesting van Vergunninghouders in
de 1ste helft van 2018. Het oordeel voor onze gemeente luidt 'voldoet niet doch verschoonbaar'.
Uw oordeel ligt volledig in lijn met onze verwachting. Uit gesprekken eerder dit jaar met de woordvoerder van het COA,
dhr. A. Sonneveld, werd ons immers duidelijk dat er sprake is van een enorme daling van de instroom en daarmee ook
van het aantal vergunninghouders dat gekoppeld kan worden. De kans dat gemeenten hierdoor niet kunnen voldoen aan
de opgelegde taakstelling werd realistisch geacht.
ln Bergen op Zoom werken wij naast de reguliere taakstelling nog altijd aan het wegwerken van de achterstand die is
opgelopen als gevolg van het ontbinden van de afspraken uit het Pact van Brabant (2016). Concreet betekent dit dat wij
tot en met de 1ste helft van 2019, 104 personen dienen te huisvesten naast de reguliere taakstelling. Dit is een majeure
opgave die extra wordt bemoeilijkt door het uitblijven van voldoende koppelingen. Ook in de 2de helft van 2018 is slechts
een gering aantal vergunninghouders aan onze gemeente gekoppeld. Wij voorspellen hierdoor eenzelfde scenario als in
de 1 ste helft van 2018.
Het bevreemd ons echter zeer dat van het eerder gevelde oordeel 'voldoet niet doch verschoonbaar' niets terug te zien is
in het Taakvolgsysteem (TVS). De vergunninghouders, die wij om verschoonbare redenen niet hebben kunnen
huisvesten, zijn toegevoegd aan onze opgave voor de 2de helft 2018. Wij gaan ervan uit dat dit per abuis is gebeurd en
dat over het verschoonbaar verklaarde deel alsnog een correctie in het TVS zal worden doorgevoerd.
Uiteraard zullen wij ons -samen met onze woningcorporatie- blijvend inspannen om de vergunninghouders die aan onze
gemeente gekoppeld worden, snel en zorgvuldig te huisvesten.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Mocht u naar aanleiding van voorgaande vragen hebben, dan horen wij dat natuurlijk graag.
Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
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05/09/2018
Brabantloan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbasch
Telefoon (073) 681 28 12

Het college van burgemeester en wethouders

Fax(073)6141115

van de gemeente Bergen op Zoom

www brabant.ni

Postbus 35

IBAN NL86INGB06745ó0043

4600 AA BERGEN OP ZOOM

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets
www brabant ni/route
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Toezichtoordeel Huisvesting Vergunninghouders; le helft 2018
Datum
3 1 augustus 20 1 8
Ons kenmerk
C2204240/4408886

Geacht college,

Uw kenmerk

Door erop toe te zien dat de lokale overheden hun maatschappelijke taken
goed uitvoeren, drogen we bij aan een bestendig en veilig Brabant met een

Contactpersoon

sterk openbaar bestuur. Een bestuur waar de inwoners op kunnen vertrouwen.

l. M. (Luciënne) Pullen

Respect voor de eigen verantwoordelijkheid van besturen en roden is het

Telefoon
(073) 681 20 59

uitgangspunt.

Email

Op basis van de criteria uit het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019

lpullen@brabant.nl

beoordelen wij uw gemeente voor wat betreft ons systematisch toezicht op de

Bijlage(n)

huisvesting vergunninghouders als voldoet niet doch verschoonbaar.

Huisvesting vergunninghouders

De Huisvestingswet bepaalt dat gemeenten zorg moeten drogen voor de
voorziening in de huisvesting van vergunninghouders. Dit zijn asielzoekers met
een verblijfsvergunning. Daartoe bepaalt de rijksoverheid ieder half jaar het
aantal vergunninghouders dat iedere gemeente moet plaatsen. Tijdige realisatie
van die vastgestelde taakstelling is belangrijk voor het optimaal kunnen blijven
benutten van de centrale opvangcentra waarvoor ze bedoeld zijn, namelijk de
opvang van asielzoekers die nog in procedure zijn en het bevorderen van snelle
integratie in de Brabantse samenleving.

Criteria waaraan wij toetsen

Voldoet

De gemeente realiseert op de wetteli¡ke peildatum l 00% of meer
van zijn taakstelling en er is geen sprake van achterstanden.

Voldoet

De gemeente heeft één maand na de wettelijke peildatum zijn

gedeeltelijk

taakstelling gehaald en er is geen sprake van achterstanden.

Voldoet niet

De gemeente heeft één maand na de wettelijke peildatum zijn
taakstelling niet gehaald en/of er is sprake van achterstonden.

De provincie Noord-Bro boni 15 verkozen lol besi bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informo/ie op. www.brobont.nl/be,tbesluurd
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Toezichtsbevindingen

Datum

De taakstelling voor het eerste half¡aar van 20 l 8 voor uw gemeente bedroeg

31

76
50

augustus

2018

te huisvesten vergunninghouders. Dit aantal bestaat uit de taakstelling van

Ons kenmerk

te huisvesten vergunninghouders en 26 extra te huisvesten vergunninghouders

(2204240/4408886

in het kader van de teruggedraaide herverdelingsofspraken binnen de Brabantse
Wal.
Op grond van de realisatiecijfers von het COA per l ¡uli 2018 (peildatum)
constateren wij dat u in het eerste holf¡oar van 2018 49 vergunninghouders
heeft gehuisvest.
Dit betekent dat u de taakstelling voor deze periode niet heeft gerealiseerd.
T ookstelling
eerste halfjaar
von 2018

76

Achterstond/
voorsprong uit
eerdere
perioden
n.v.t.

Totale
taakstelling

Realisatie 1 juli
2018

Realisatie l
augustus 2018

76

49

55

Ambtelijk contact

De betrokken interbestuurlijk toezichthouder heeft contact opgenomen met uw
gemeente over deze achterstond. Als reden van de achterstond werd
aangegeven dot uw gemeente te weinig koppelingen heeft gekregen von het
COA. Hierdoor kon een groot deel van de extra taakstelling ingevolge de
teruggedraaide herverdeling niet worden gerealiseerd. Uw gemeente heeft
aangegeven dat dit een zorgelijke ontwikkeling is.

Contact COA

Op 14 augustus hebben wij contact gehad met de regievoerder van het COA,
de heer A. Sonneveld. Hi¡ gaf aan dat er te weinig vergunninghouders aan uw
gemeente zijn gekoppeld door de verlaagde asielinstroom. Daardoor heeft uw
gemeente niet tijdig aan de (volledige) taakstelling kunnen voldoen Wij achten
dit verschoonbaar en verbinden daar op dit moment geen interventie aan.

Oordeel

Op basis von de criteria uit het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019
beoordelen wi] uw gemeente ois voldoet niet doch verschoonbaar.
Uw gemeente krijgt de kleur "wit" op het kaartje dat wij in oktober 20 l 8 op
onze website www.brabant.nl/ibt zullen publiceren.
Met dit resultaat bevindt uw gemeente zich op trede trede 2 von de
interventieladder.

Gevraagde actie van uw kant

ln verband met de rol von de gemeenteraad in de horizontale verantwoording
gaan wij ervan uit dat u uw raad informeert over de inhoud van deze brief.
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Nieuwe taakstelling

Wij maken u er op attent dat voor het tweede halfjaar von 201 8 uw taakstelling
is vastgesteld op 42 vergunninghouders. Verder dient uw gemeente conform
eerdergenoemde herverdelingsafsproken huisvesting te bieden aan 26 (extra)
vergunninghouders. Op 1 januari 2019 is het volgende wettelijke peilmoment en

Darum
31 augustus 20 l B
Ons kenmerk

C2204240/440BBB6

zullen wij de situatie opnieuw bezien.
Uit de sterk stijgende en dalende asielinstroom van de afgelopen jaren blijkt dat
de groep vergunninghouders die gehuisvest moet worden snel kan veranderen,
zowel quo samenstelling ois qua omvang. Het is daarom goed de situatie
nauwlettend te volgen en er zo flexibel mogelijk op in te spelen. ln het tweede
halfjaar bestaat de taakstelling naar verwachting vooral uit nareizigers. Deze
tellen mee voor de taakstelling.
Totaal overzicht eind dit jaar

Aan het eind von dit jaar zullen we u een totaaloverzicht sturen van de
uitkomsten van ons systematisch toezicht op de gebieden Archieftoezicht,
Financieel toezicht, Huisvesting Vergunninghouders, Monumentenzorg,
Omgevingsrecht en Ruimtelijke Ordening.
Tot slot

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw L.M. Pullen
van ons team IBT huisvesting vergunninghouders. Zij is op maandag tot en met
donderdag tijdens kantooruren bereikbaar vio telefoonnummer (073) 681 20

59.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

mw. drs. E. Breebaort,
programmamanager Interbestuurlijk Toezicht
ln verbond met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

3/3

