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Zoals bekend legt het Rijk op basis van de Huisvestingswet ieder 
halfjaar een kwantitatieve taakstelling op aan alle gemeenten in 
Nederland voor de huisvesting van asielzoekers die een 
verblijfsvergunning hebben gekregen.
Burgemeester en wethouders dragen daarbij de zorg in het voorzien 
van huisvesting van deze verblijfsgerechtigden binnen dat halfjaar.

Uw kenmerk

Uitoefening toezicht
Op grond van de Gemeentewet en de Wet revitalisering generiek 
toezicht oefent de provincie toezicht uit op de realisering van deze 
gemeentelijke taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden. Indien 
burgemeester en wethouders geheel of gedeeltelijk nalaten uitvoering 
te geven aan de verplichting ingevolge de Huisvestingswet kan dit 
leiden tot indeplaatstreding. Een juridische interventie, zoals een besluit 
tot indeplaatstreding wordt voorafgegaan door een bestuurlijk traject, 
waarin de gemeente eerst zelf in de gelegenheid wordt gesteld om aan 
haar verplichtingen te voldoen.

Realisatiecijfers
De provincie toetst op basis van informatie van het Centraal Orgaan 
opvang asielzoekers (COA) of uw gemeente de taakstelling heeft 
gerealiseerd:

Achterstand per 1 januari 2019 24
Taakstelling 1* helft 2019 8 +
Inclusief 32
Realisatie 1' helft 2019 -20 -
Achterstand per 1 juli 2019 52 Postbus 3007
Taakstelling 2' helft 2019 8 + 2001 DA Haarlem

Inclusief 60
Telefoon (023) 514 3143

Gerealiseerd tot 1 augustus 201 9 6 -
Te realiseren tot 1 januari 2020 54 Houtplein 33
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Op basis van bovenstaande gegevens blijkt dat u de taakstelling met 
daarin de eerder opgelopen achterstand in de huisvesting van 
verblijfsgerechtigden, voor de 1 e helft van 201 9 niet heeft gehaald. Wij 
vragen u daarom dringend uw activiteiten op dit terrein te intensiveren 
en per direct over te gaan tot benodigde acties om de aan u opgelegde 
taakstelling te realiseren.

Bestuurlijk overleg
Op korte termijn zullen wij uw gemeente op bestuurlijk niveau 
uitnodigen om de voortgang van de uitvoering van het ingediende plan 
van aanpak te bespreken, zodat uw gemeente uiterlijk op het volgende 
peilmoment 1 januari 2020 de achterstand heeft ingelopen.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, 
dan verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon in het 
briefhoofd.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid 
van het college dat met dit onderwerp is belast.
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