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Onderwerp: Taakstelling huisvesting statushouders Drentse gemeenten

Geachte heer Schoenmaker,

ln september 2017 stuurden wij een brief met complimenten aan alle twaalf Drentse
gemeenten. De reden hiervoor was dat wij als toezichthouder constateerden dat alle
gemeenten voor het eerst volledig de taakstelling voor de huisvesting van vergunning-
houders hadden gerealiseerd. Sterker nog, in de eerste helft van 2012 was in een
aantal Drentse gemeenten zelfs een behoortijke voorsprong op de taakstelling
ontstaan.

Halverwege vorig jaar kwamen de eerste nieuwe achterstanden en merkten wij dat het
voor gemeenten lastiger werd om de taakstelling te realiseren. De cijfers over de
tweede helft van 2018 waren zelfs zorgwekkend: bijvier gemeenten waren forse
achterstanden ontstaan en bij nog twee andere gemeenten dreigde de balans ook
naar de verkeerde kant uit te slaan. ln plaats van het uitdelen van complimenten,
kwam onze formele rol als toezichthouder nu in beeld en zouden wij de gemeenten in
gebreke moeten stellen. Op z'n Drents hebben wij dat niet gedaan door direct een
brief te sturen, maar door eerst in gesprekken te vragen wat er aan de hand was.

Daarbij bleek al snel dat alle gemeenten die het betrof, graag hun bijdrage aan de
huisvesting van vergunninghouders leveren en dat er in beginsel ook voldoende
woningen beschikbaar zijn om aan de taakstelling te voldoen. De voornaamste
oorzaak voor het niet kunnen halen van de taakstelling is een gebrek aan koppelingen
van statushouders aan gemeenten. ln formele zin constateren wij daarmee een ver-
schoonbare reden voor de achterstanden.

Wij kunnen dat vaststellen en accepteren, maar als toezichthouder voelden wij de be-
hoefte om hierover toch ook opheldering te vragen bij de instantie die de koppelingen
tot stand moet brengen, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Wederom op z'n
Drents, niet door direct een brief te sturen, maar door het gesprek aan te gaan. Dit
gesprek heeft gedeputeerde Bijlop dinsdag 5 februari 2019 in uw kantoor gevoerd.
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ln dit gesprek hebt u in eerste instantie waardering uitgesproken voor de inzet van
de Drentse gemeenten op het gebied van het huisvesten van statushouders en de
problematiek van het gebrek aan koppelingen onderkend. U hebt aangegeven dat de

lmmigratie- en Naturalisatiedienst kampt met een groot capaciteitstekort en dat de
(te)beperkte capaciteit primair wordt ingezet om de hoge instroom van zogeheten
'veilige landers', die geen aanspraak kunnen maken op een verblijfsvergunning, terug
te dringen. Daarnaast hebt u uitgelegd dat een groot deel van de koppelingen 'na-

Reizigers' betreft, waarbij gezinshereniging het voornaamste doel is. Verder gaf u aan

dat het'screening and matching'-beleid steeds beter ontwikkeld is. Dit houdt in dat
bij koppelingen rekening wordt gehouden met de achtergrond, de opleiding en de
(werk)ervaring van de vergunninghouder in relatie tot kansen op de arbeidsmarkt.
ln de praktijk leidt dit tot meer koppelingen in de Randstad.

Samen hebben wij nagedacht over hoe de specifieke problematiek van achterstanden
door gebrek aan koppelingen zou kunnen worden aangepakt. Het meest voor de hand

liggend is wellicht het verlagen van de taakstelling. U gaf aan wel na te denken over
een advies in die richting, maar het besluit hierover niet te kunnen nemen, omdat deze
bevoegdheid bijde minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ligt. De uit-
voering van het nieuwe kinderpardon, waardoor er een aanzienlijke groep vergunning-
houders bij zal komen, speelt daarbij ook een rol.

U hebt bevestigd dat u het met ons eens bent dat wij als toezichthouder niet hoeven te

interveniëren bij gemeenten die om verschoonbare redenen, zoals het gebrek aan
koppelingen, niet aan de taakstelling kunnen voldoen. Concreet zouden wij graag zien

dat u een stap verder gaat en dat de achterstanden die op deze manier ontstaan,
worden geschrapt. Daarmee voorkomen wij dat er een 'stuwmeer'aan taakstellingen
ontstaat, dat gemeenten voor hogere kosten komen te staan omdat er steeds meer
woningen beschikbaar moeten worden gehouden en dat daardoor het draagvlak voor
de huisvesting van vergunninghouders verkleint.

ln tijden van extreem hoge instroom van vluchtelingen, zoals in 2015, hebben Drentse
gemeenten laten zien datzij hun verantwoordelijkheid in de opvangketen kennen.
Tussentijdse verhogingen van de taakstelling zijn nooit ter discussie gesteld. Nu de
situatie andersom is, verwachten wijvan uw kant ook de inzet om te komen tot een
werkbare oplossing voor alle partijen.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

secretaris , voorzitter
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- Provinciale Staten van Drenthe
- het college van Burgemeester en Wethouders van de Drentse gemeenten

- mevrouw J. Helder en de heren S. van der Meij en D. Perdok, Centraal Orgaan
opvang Asielzoekers, Postbus 30203, 2500 GE's-Gravenhage


