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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen van de Statenfractie PVV over Problemen bij
woningbehoefte door toename asielzoekers

Datum

25 november 2014
Ons kenmerk
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Geachte mevrouw Kardol,
Bij brief van 6 november 2014, ingekomen op 6 november 2014, heeft u
namens de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.
Vooruitlopend op de beantwoording van deze vragen, merken wij het
volgende op. De opvang van asielzoekers in Nederland en de huisvesting
daarvan is een aangelegenheid tussen het Rijk en de gemeenten. De provincie
heeft in dat speelveld uitsluitend de wettelijke rol van interbestuurlijk
toezichthouder. Dat houdt in - kort samengevat – dat de provincie er op moet
toezien dat de gemeenten tijdig aan de door het Rijk opgelegde taakstelling
voldoen. Als een gemeente geheel of gedeeltelijk nalatig blijft uitvoering te
geven aan die verplichting, kan de provincie als ultiem middel ingrijpen (in de
plaats treden) op kosten van de gemeente.

Uw kenmerk

Contactpersoon

Team IBT huisvesting
verblijfsgerechtigden,
R. Bloemsma
Telefoon

(073) 681 25 20
E-mail

rbloemsma@brabant.nl
Bijlage(n)

-

Voor meer informatie over de rol van de provincie als interbestuurlijk
toezichthouder verwijzen wij u naar het provinciale beleidsplan IBT 20132015: http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/bestuurlijke-organisatie-entoezicht/interbestuurlijk-toezicht//media/3AFBD52AC2EC4AB38A05D6510CBFE149.pdf.
Wij beantwoorden uw vragen als volgt.

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereikbaar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis,
met de NS Zonetaxi en met
de OV-fiets.

1. Kan het college een overzicht geven van de afgelopen 5 jaar van het aantal
opgevangen asielzoekers in de provincie Noord-Brabant? Graag een volledig
uitputtend overzicht met het aantal en de plaats van de opvanglocaties, het
aantal asielzoekers/vluchtelingen en hun nationaliteit.
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Antwoord: Nee, wij beschikken niet over deze gegevens. Wij verwijzen u voor
deze vraag naar het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Voor de
contactgegevens van het COA verwijzen wij u naar de website:
http://www.coa.nl/nl/contact .

2. In hoeverre zijn asielzoekers meegeteld in de bevolkingsaantallen en de
bevolkingsprognose? Kunt u hiervan de concrete cijfers noemen?
Antwoord: Asielzoekers worden niet meegeteld in de bevolkingsaantallen en
de bevolkingsprognose. Zodra asielzoekers van het Rijk de status
verblijfsgerechtigden hebben gekregen, worden zij opgenomen in de
bevolkingsstatistieken van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en
daarmee dus ook in de bevolkingsaantallen.
In de provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose maken de in de
Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven verblijfsgerechtigden onderdeel uit
van het totaal aan buitenlandse migratiebewegingen. In het prognosemodel
wordt (van jaar op jaar) gerekend met een totaal buitenlands migratiesaldo.
In dit saldo is het geheel aan buitenlandse vestigings- en vertrekstromen
verwerkt en zijn verblijfsgerechtigden niet als afzonderlijke groep te
onderscheiden. Wij beschikken daarom niet over de door u verzochte concrete
cijfers.

3. Heeft de provincie contact met instanties of gemeenten over de opvang van
asielzoekers? Zo ja, met welke instanties en/of gemeenten en welke afspraken
zijn er gemaakt dan wel welke agendapunten zijn besproken?
Antwoord: Nee. De keuze voor de realisatie van de locaties voor zowel
permanente als tijdelijke opvang van asielzoekers is een aangelegenheid tussen
het Rijk en de gemeenten, met een belangrijke uitvoerende rol voor het COA.
De provincie heeft hier geen taken en bevoegdheden.

4. Zijn er plannen voor nog meer (tijdelijke) opvanglocaties van asielzoekers in
de provincie Noord-Brabant? Zo ja, wat zijn deze plannen?
Antwoord: Hiervoor verwijzen wij u naar ons antwoord op vraag 3.
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5. Hebben gemeenten al aan de bel getrokken bij de provincie over
problemen bij de opvang van statushouders? Graag een overzicht van de
gemeenten, omschrijving van het probleem / de vraagstelling en reactie van de
provincie.
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Antwoord: Nee. Gemeenten hebben zich niet actief bij de provincie gemeld
over problemen bij de huisvesting van verblijfsgerechtigden. Tijdens gesprekken
die wij met gemeenten hebben vanuit onze rol als interbestuurlijk
toezichthouder, bemerken wij wel dat veel gemeenten steeds meer moeite
hebben hun taakstelling te realiseren. Dit komt met name door de meermaals
verhoogde taakstellingen van het Rijk en het geringe aantal mutaties op de
woningmarkt.

6. Hoeveel statushouders staan in de provincie Noord-Brabant op de wachtlijst
als woningzoekenden? Graag een overzicht per gemeente.
Antwoord: Het COA houdt een overzicht bij van de realisatie van de
taakstelling van alle gemeenten in Nederland en publiceert dat op haar
website:
http://www.coa.nl/sites/www.coa.nl/files/paginas/media/bestanden/realisat
iecijfers_uitstroom_vergunninghouders_1-11-2014.pdf . De cijfers voor NoordBrabant staan op blz. 9 t/m 11.

7. Hoe groot is de wachtlijst van het aantal woningzoekenden in de provincie
Noord-Brabant? Graag een overzicht per gemeente.
Antwoord: Wij beschikken niet over deze gegevens. Woningzoekenden
kunnen zich melden bij diverse instanties en organisaties zoals gemeenten,
woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en makelaars. De provincie
speelt daarbij geen rol.

8. Wat is de gemiddelde duur op de wachtlijst in de provincie Noord-Brabant
alvorens een woning wordt toegewezen? Graag een overzicht per gemeente.
Antwoord: Zie ons antwoord bij vraag 7.

9. Zijn er gemeenten die problemen hebben om zorg te dragen voor de
voorziening in de huisvesting van statushouders en die daardoor hun
taakstelling niet behalen? Zo ja, welke?
Antwoord: Onze wettelijke peilmomenten om te bezien of gemeenten aan hun
taakstelling hebben voldaan, zijn elk jaar op 1 januari en 1 juli. Een aantal
gemeenten hebben hun taakstelling voor het 1e halfjaar van 2014 niet
gehaald. Op dit moment kunnen wij nog niet zeggen of gemeenten over het 2e
halfjaar van 2014 de taakstellingen gaan halen omdat het eerstvolgende
peilmoment 1 januari 2015 is. Voor gemeenten die niet aan de wettelijke
taakstelling voldoen, hebben wij beleid vastgesteld dat zij onder actief toezicht
kunnen komen. Dat wil zeggen dat wij die gemeenten aansporen om via een
plan van aanpak, maatregelen te treffen om de achterstand in te halen, aan de
taakstelling te voldoen en herhaling te voorkomen. Wij volgen de prestaties van
die gemeenten dan extra nauwlettend. Het betreft de volgende gemeenten:
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Eindhoven, Dongen, Best, Breda, Cuijk, Grave, Oss en Sint-Anthonis. Per 1
januari 2015 bekijken wij of zij hun taakstelling hebben gehaald.

Datum

25 november 2014
Ons kenmerk

10. Op welke wijze ondersteunt de provincie gemeenten bij deze
problematiek? Is hier financiële of ambtelijke ondersteuning mee gemoeid? Zo
ja, voor welke bedragen en/of hoeveel fte en indien van toepassing, welk soort
ambtelijke ondersteuning betreft het?

3696952

Antwoord: De provincie Noord-Brabant levert geen aparte ondersteuning aan
gemeenten bij deze problematiek. De provincie heeft alleen de wettelijke rol als
interbestuurlijk toezichthouder. Het Interprovinciaal overleg (IPO) neemt deel
aan een landelijk Platform versnelling uitplaatsing. Gedeputeerde Talsma van
de provincie Noord-Holland is de vertegenwoordiger namens het IPO. Het
platform heeft als doel de uitstroom van verblijfsgerechtigden aanzienlijk te
verbeteren, zowel qua aantal als qua snelheid. In dit overleg worden ook de
dilemma’s besproken die spelen bij het uitplaatsen en worden oplossingen
aangedragen hoe het grote aantal verblijfsgerechtigden te huisvesten binnen
de gemeenten.

11. Kunt u aangeven welke (sociaaleconomische) gevolgen de opvang van
duizenden statushouders nog meer zal hebben in Noord-Brabant naast de
langere wachtlijsten voor woningen?
Antwoord: Nee, wij beschikken niet over die informatie. In zijn algemeenheid
zijn de gevolgen afhankelijk van de aantallen, de spreiding over NoordBrabant, de mate van integratie, de geboden voorzieningen en vele andere
factoren.

12. Hoe oordeelt het college over het gegeven dat statushouders voorrang
hebben bij het toewijzen van een woning? Hoe oordeelt het college over het
feit dat daardoor Brabantse woningzoekenden, die vaak al jaren op een
nieuwe woning aan het wachten zijn, nog langer moeten wachten?
Antwoord: De Huisvestingswet regelt dat gemeenten zorg moeten dragen voor
de voorziening in de huisvesting van verblijfsgerechtigden overeenkomstig de
voor de gemeente geldende taakstelling. Het opstellen van die wetgeving en
de afwegingen die daarbij worden gemaakt is een bevoegdheid van het Rijk.
De provincie gaat daar niet over.
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Naar ons oordeel leidt het bestaande wettelijk systeem voor huisvesting van
verblijfsgerechtigden niet tot verlenging van de wachttijd van andere
woningzoekenden. Reden daarvan is dat wij in de provinciale bevolkings- en
woningbehoefteprognose rekening houden met het totaal aan buitenlandse
migratiebewegingen, waaronder begrepen de in de BRP ingeschreven
verblijfsgerechtigden. Meer buitenlandse migratiebewegingen leveren dan ook
een hogere prognose op. Wij verwijzen u naar ons antwoord bij vraag 2.
Voorwaarde is wel dat er gebruik wordt gemaakt van die hogere prognose en
er in de praktijk voldoende wordt gebouwd.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris,
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