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Taakstelling huisvesting vergunninghouders 1e helft 2016

Geacht college,

Elk half jaar zijn gemeenten wettelijk verplicht om een aantal statushouders te huisvesten, ook wel de
taakstelling huisvesting van vergunninghouders genoemd. De provincie toetst op basis van informatie
van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of uw gemeente de taakstelling gerealiseerd
heeft.

Stand per 1januari 2016 (achterstand) 17
Taakstel/ing 1e helft 2016 33 +

50
Realisatie 1e helft 2016 29 -

Stand per 1juli 2016 (achterstand)

Op basis van bovenstaande gegevens blijkt dat u de taakstelling voor de 1e helft van 2016 niet
gehaald heeft en daardoor is de achterstand nog groter geworden. Om de verschillen in de
administraties van gemeenten en het COA door het zogenaamde “na-ijleffect” enigszins te corrigeren,
hebben wij de geregistreerde statushouders in de periode t/m 14 juli 2016 nog meegenomen in de
realisatiecijfers van de gemeenten. Dit is bepaald door gebruik te maken van het Taakstelling Volg
Systeem (TVS) van het COA. Dat betekent in uw geval dat wij geen extra statushouders kunnen
meetellen.

We verzoeken u bovenstaande cijfers te controleren en aan te geven of de cijfers overeenkomen met
uw administratie. Daarnaast horen wij graag van u wat de oorzaak van uw achterstand is. Uiterlijk 14
september 2016 verwachten wij van u een reactie hierop.

Volledigheidshalve willen wij u nog wijzen op de volgende ontwikkeling. Aan de landelijke regietafel
van 29 juni 2016 is gesproken over de in het bestuursakkoord verhoogde asielinstroom afgesproken
financiële verrekensystematiek. Dit systeem gaat ervan uit dat gemeenten die niet aan de wettelijke
huisvestíngstaakstelling voldoen, en zich daarmee aan hun verplichting onttrekken, de kosten
verhaald krijgen die het COA maakt doordat een vergunninghouder langer in een AZC verblijft. De
afspraak uit het bestuursakkoord behelst dat op 1 juli 2016 dit systeem in werking treedt. Aan de
landelijke regietafel is afgesproken dat er vanaf 1 juli 2016 gemonitord zal worden welke gemeenten
achterstanden oplopen opdat na de taakstellingperiode tweede helft 2016 er daadwerkelijk kosten
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verhaald kunnen worden. Over de uitwerking van de regeling (alsmede de wettelijke grondslag) volgt
nog overleg tussen BZK, V&J, VNG en lPO.

De verwachting is dat deze financiële verrekening zal worden gekoppeld aan het toezicht van de
provincie. Wanneer wij besluiten tot vooraankondiging indeplaatstreding, zullen wij dit moeten melden
aan ministerie van BZK. Zij zullen vervolgens de kosten op de gemeente verhalen. De reden om de
financiële verrekening te koppelen aan het toezicht heeft te maken met de beoordeling door de
provincies van de taakvervvaarlozing door de betreffende gemeenten. Men gaat ervan uit dat wanneer
de verwijtbaarheid door de provincies is vastgesteld, BZK over kan gaan tot inning.

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Gelderland
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