
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe, 

De heer J. Tichelaar 
Postbus 122 
9400 AC Assen 

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO, inzake Huisvesting asielzoekers met 
verblijfsvergunning 

Amsterdam/Meppel, 4 januari 2016, 

Geachte heer Tichelaar, 

In het artikel “Woningnood vluchtelingen”, Dagblad van het Noorden d.d. 30 december 
2015, staat te lezen dat op 1 januari 2016 nog 289 vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning wachten op huisvesting in Drenthe. 

Ook de meest recente cijfers (1 december 2015) van het COA wijzen op een achterstand 
in Drenthe: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/asielbeleid/documenten/publicaties/
2015/12/01/overzicht-huisvesting-vergunninghouders-per-1-december-2015 

De Wet revitalisering generiek toezicht bepaalt dat het toezicht op de gemeenten met 
betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders bij de provincies berust.  

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan het college van 
Gedeputeerde Staten: 
I. Wat zijn de definitieve doelstellingen en realisatie per gemeente voor de 2e helft van 

2015? 
II. Bent u in gesprek met de gemeenten die niet aan hun halfjaarlijkse taakstelling 

hebben voldaan? Zo ja, wat geven zij aan als redenen? Zo nee, waarom niet? 
III. Welke verantwoordelijkheid kent de wet aan de provincie toe aangaande het toezicht 

op de gemeenten met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders? 
IV. Welke middelen heeft u om in te grijpen bij gemeenten die niet aan hun taakstelling 

hebben voldaan? 
V. Heeft u in het verleden ingegrepen bij dit toezicht? Zo ja, wanneer en hoe vaak? 
VI. Welk beleidskader hanteert u bij het toezicht op de huisvesting van 

vergunninghouders? 
VII.Op welke wijze meent u dat de gemeenten de niet-behaalde taakstellingen alsnog 

kunnen realiseren? 
VIII.Welke rol ziet u daarbij voor de Provincie Drenthe?  
IX. Bent u bereid om gebruik te maken van het middel ‘indeplaatsstelling’  wanneer 1

gemeenten hun taakstellingen op termijn niet weten te behalen? 
X. Bent u bereid Provinciale Staten actief te blijven informeren over de voortgang van 

de huisvesting asielzoekers met verblijfsvergunning? 

Namens de fractie van GroenLinks, 

Hans Kuipers

 De provincie huisvest de vergunninghouders dan namens burgemeester en wethouders en 1

op kosten van de gemeente. 


