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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van orde
over huisvesting statushouders

Geachte heer Blinde,

ln uw brief van 13 december 2021 stelde u een aantal vragen over huisvesting
statushouders. Deze vragen beantwoorden wij als volgt.

Vraag 1

ls GS bereid een provinciaal dashboard te creëren waarin per gemeente inzichte-
lijk wordt gemaakt hoeveel sociale huurwoningen jaarlijks vrijkomen en hoeveel
daarvan naar statushouders gaan?

Antwoord 1

De provincie Drenthe beschikt zelf niet over deze informatie. De provincie
krijgt maandelijks van het CentraalOpvang Asielzoekers (COA) een over-
zicht per gemeente over hoeveelstatushouders zijgehuisvest hebben.
Statushouders worden vrijwel altijd in sociale huurwoningen gevestigd.
Cijfers over het totale aanbod aan vrijkomende huurwoningen worden
niet door ons bijgehouden, wel door de woningbouwcorporaties zelf.

Vraag 2
ls GS bereid af te zien van elke bestuurlijke druk, waaronder actief toezicht en in-
terventies door de provincie Drenthe, voor gemeenten die de taakstellingen niet
kunnen halen en het Rijk en Drentse gemeenten hierover te informeren?

Antwoord 2
De provincie Drenthe heeft een wettelijke toezichtstaak op de uitvoering
van medebewinds taken door de gemeenten. Toezicht op de huisvesting
van statushouders is daar één van.
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Per gemeente wordt twee keer per jaar bekeken of zij hebben voldaan
aan hun halfjaarlijkse wettelijke taakstelling. lndien een gemeente de ei-
gen taakstelling haalt, volgt er geen interventie. Blijkt er wel een achter-
stand te zijn , dan zijn verschillende interventies van fase 1 tot en met 5
mogelijk. ln een maatwerkbrief per gemeente wordt aangegeven welke
fase van de interventieladder van toepassing is. Tot op heden zitten alle
Drentse gemeenten in fase 1 en 2 (signaleren, informatie opvragen en va-

lideren), ook omdat zij uit een periode komen waarin er juist te weinig
statushouders uit de AZC's stroomden om aan de gemeentelijke taak-
stelling te voldoen. Ook met de vorige piekinstroom (oorlog in Syrië) is

verdere escalatie niet nodig geweest. Wij hebben begrip voor gemeenten
die moeten huisvesten in de huidige krappe woningmarkt. Wijvragen
hen niet om het onmogelijke te doen en zijn daarom doorlopend met
hen in gesprek.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter , secretaris

mb/coll



Aan de voorzitter van Provinciale Staten in de provincie Drenthe 
Mevrouw Drs. J. Klijnsma
Postbus 122
9400 AC Assen

13 december 2021

Betreft: Schriftelijke vragen “huisvesting statushouders”

Geachte Voorzitter,

We leven in bijzondere tijden. Landsgrenzen lijkt te eroderen en Nederland heeft te maken 
met een enorme bevolkingsgroei veroorzaakt door immigratie. Dit heeft allerlei gevolgen, 
ook voor Drenthe.

Zo is er ook in de provincie Drenthe een groot woningtekort. De wachttijden voor sociale 
huurwoningen zijn onaanvaardbaar lang en stijgen constant voor Drentse woningzoekenden. 
Daarbovenop dreigt het Rijk nu middels taakstellingen om grote aantallen statushouders te 
huisvesten. Deze taakstellingen zullen sommige gemeenten voor enorme uitdagingen stellen. 
Wanneer Drentse gemeenten die taakstellingen niet halen zullen ze mogelijk geconfronteerd 
kunnen worden met sancties, waaronder actief toezicht en interventies van de provincie 
Drenthe op kosten van de gemeente zelf.

Dergelijke bestuurlijke druk en sancties vindt de fractie van JA21 Drenthe onder de huidige 
omstandigheden niet redelijk. Tevens is de fractie van JA21 de mening toegedaan dat, 
voordat er mogelijke druk en sancties zullen geschieden de Provinciale Staten van Drenthe, 
en daarmee dus ook de Drentse inwoners, het recht hebben te weten welke druk de mogelijk 
verplichte huisvesting van statushouders op de beschikbare sociale huurwoningen binnen hun 
gemeente legt.

Om deze redenen hebben wij de volgende vragen aan GS:

- Is GS bereid een provinciaal dashboard te creëren waarin per gemeente inzichtelijk
wordt gemaakt hoeveel sociale huurwoningen jaarlijks vrijkomen en hoeveel daarvan
naar statushouders gaan?

- Is GS bereid af te zien van elke bestuurlijke druk, waaronder actief toezicht en
interventies door de provincie Drenthe, voor gemeenten die de taakstellingen niet
kunnen halen
- en het Rijk en Drentse gemeenten hierover te informeren?

Alvast bedankt voor uw moeite,

Namens JA21, Thomas Blinde


