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Betreft: Taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden

Geacht college,

De provincie Noord-Holland houdt toezicht op gemeenten bij hun taken 
om verblijfsgerechtigde asielzoekers te huisvesten. In het kader van dit 
toezicht heeft op 5 december 201 9 bestuurlijk overleg plaatsgevonden 
tussen gedeputeerde Loggen, wethouder mevrouw De Roy van 
Zuidewijn-Rive en burgemeester de heer Roest. Graag informeren wij u 
over het gesprek middels het bijgaande verslag (bijlage 1).

Naar aanleiding van de grote achterstand van huisvesting van 
verblijfsgerechtigden in de gemeente Bloemendaal is afgesproken dat 
de achterstand op 31 december 2020 volledig is weggewerkt.

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

Hoogachtend,

Verzenddatum

2 0 DEC. 2019
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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

maesecretarisamp
aorzitter

A.Th.H. van Dijk
Deze beslissing is namens Gedeputeerde Staten genomen door het lid 
van het college dat met dit onderwerp is belast.
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Verslag van het bestuurlijk overleg van de provincie NH met de gemeente Bloemendaal over 
de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers.
Provinciehuis Haarlem, 5 december 2019

Aanwezig:
Gemeente Bloemendaal: burgemeester Elbert Roest, wethouder Susanne de Roy van Zuidewijn- 
Rive, Simone Stam, projectmanager gemeente Bloemendaal, Frédérique van Weering, 
contactpersoon gemeente Bloemendaal.
COA: Stefan van der Meij, teamhoofd plaatsing COA, Marga Groot, regievoerder COA.
Provincie NH: gedeputeerde Cees Loggen, Margo Rol, senior inspecteur en Marcel Flaman, 
inspecteur van eenheid Interbestuurlijk Toezicht, sector Kabinet.

1. Opening
De heer Loggen heet iedereen welkom.

2. Bespreking stand van zaken
De heer Loggen benoemt het feit dat de gemeente Bloemendaal een grote achterstand heeft in 
het huisvesten van verblijfsgerechtigde asielzoekers en naar aanleiding hiervan een plan van 
aanpak heeft ingediend. De heer Loggen is echter nog niet geheel overtuigd of het plan van 
aanpak ervoor zal zorgen dat de achterstand in huisvesting in 2020 zal zijn weggewerkt. Dit 
mede gelet op de gesignaleerde verhoogde instroom van asielzoekers in Nederland. Hij verwacht 
dat de volgende taakstellingen daardoor hoger zullen worden.
Een overzicht Huisvestingscijfers verblijfsgerechtigden Bloemendaal wordt uitgereikt.
Dit overzicht is als bijlage bij het verslag gevoegd.

Mevrouw De Roy van Zuidewijn-Rive erkent dat er sprake is van een achterstand. Het realiseren 
van de taakstelling voor 2019 is gelet op de nog resterende tijd en de bestaande mogelijkheden 
echter onmogelijk. Vandaar dat er een noodmaatregel wordt genomen, hier is echter de raad voor 
nodig. De gemeente Bloemendaal verzoekt de provincie dan ook om uitstel.

De heer Loggen biedt aan de ruimte te geven tot eind 2020. De manier waarop deze ruimte wordt 
ingevuld is echter aan de gemeente. Als de achterstand niet is weggewerkt dan is de provincie 
voornemens om over te gaan tot indeplaatsstelling.

De heer Roest vraagt hoe indeplaatsstelling in zijn algemeenheid wordt vormgegeven en dan met 
name welk bedrag hier aan gekoppeld is en of dit ook huisvesting in de gemeente betreft?
De heer Loggen geeft aan dat er geen standaard plan voor indeplaatsstelling is.
Mevrouw Rol vult hier op aan dat het verhogen van de prestatieafspraken met woningcorporaties 
hier een onderdeel van kan uitmaken.

De heer Roest schetst het gevoel van de raad dat de gemeente zich de afgelopen jaren heeft 
ingespannen om verblijfsgerechtigden te huisvesten met gebruikmaking van Dennenheuvel als 
locatie voor tijdelijke opvang. Hierbij ontbrak echter het besef in de gemeente dat huisvesting 
ook een definitieve vorm moet hebben. Er ligt inmiddels een raadsvoorstel dat maandag 
besproken zal worden in de commissie.

Mevrouw Rol geeft aan kennis genomen te hebben van het raadsvoorstel. De suggestie wordt 
gegeven om naast de optie van tijdelijke woningen meerdere alternatieven te beschrijven. De 
afgelopen jaren zijn er vanwege de plaatsing van verblijfsgerechtigden in de tijdelijke voorziening
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Dennenheuvel weinig woningen aan deze groep toegewezen. De gemeente kan daarom in overleg 
gaan met de corporaties om de prestatieafspraken tijdelijk te verhogen.
De heer Van der Meij geeft aan dat op basis van de huidige informatie de prognose voor de 2e 
helft van 2020 is dat er 10 personen gehuisvest dienen te worden. Daarnaast wordt aangegeven 
dat de cijfers zoals weergegeven in het overzicht van het COA toch juist blijken te zijn. Dit wordt 
beaamd door mevrouw De Roy van Zuidewijn-Rive.

De heer Van der Meij geeft verder aan dat er al 50 koppelingen aan Bloemendaal in het 
Taakvolgsysteem (TVS) staan. Momenteel is er een gezin van 4 personen dat direct gehuisvest 
zou kunnen worden. Indien Bloemendaal langere tijd (meer dan 3 maanden) wacht met het 
huisvesten van aan de gemeente gekoppelde verblijfsgerechtigden, brengt dat het risico mee dat 
dit gezin “omgekoppeld" gaat worden naar een andere gemeente die wel direct kan huisvesten. 
Mevrouw Groot vult hier op aan dat veel gemeenten een voorkeur hebben voor het huisvesten van 
gezinnen in plaats van alleenstaanden. Het COA probeert de gemeente Bloemendaal te helpen 
door zo veel mogelijk gezinnen aan te bieden.

De heer Roest vraagt aan het COA wat de prognose is ten aanzien van het aantal benodigde 
woningen.

De heer Van der Meij geeft aan dat dit moeilijk is in te schatten omdat nooit precies van te voren 
bekend is wanneer de overige gezinsleden volgen na plaatsing van de referent.
Hij verwacht dat de taakstelling voor 2020 in totaal 1 8 personen zal zijn.

3. Afspraken
Op 31 december 2020 is de achterstand volledig weggewerkt.
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Bijlage 1: Huisvestingscijfers verblijfsgerechtigden Bloemendaal

Achterstand per 1 januari 2016: 14
Taakstelling 1' helft 201 6: 27
Totaal te realiseren tot 1 juli 2016: 41
Gerealiseerd in 1* helft 2016: 47
Voorsprong per 1 juli 2016: •6
Taakstelling 2' helft 2016: 31
Totaal te realiseren t/m 31 dec 2016: 25
Gerealiseerd in 2' helft 2016: 62
Voorsprong per 1 jan. 2017: -37
Taakstelling 1' helft 201 7: 17
Totaal te realiseren 1 juli 201 7: ■20
Gerealiseerd in 1' helft 201 7: 8
Voorsprong per 1 juli 2017: -28
Taakstelling 2' helft 201 7: 11
Totaal te realiseren t/m 31 dec 201 7: -15
Gerealiseerd in 2' helft 2017: 15
Voorsprong per 1 jan 2018: -30
Correcties: 
gecorrigeerde stand)
Taakstelling 1' helft 201 8:
Totaal te realiseren t/m 1 juli 201 8: 
Gerealiseerd in 1' helft 2018:

1 5 ( en in weer -10 in schema van 1 juli ‘18

11
3/8 (geen voorsprong meer)
2

Achterstand per 1 juli 2018: 1 /6
Gecorrigeerde stand: 6
Taakstelling 2' helft 201 8: 15
Totaal te realiseren t/m 31 dec 201 8: 21
Gerealiseerd in 2' helft 201 8: -3 (voloens COA overzicht niets qerealiseerd)
Achterstand per 1 jan 2019: 24
Taakstelling le helft 2019: 8
Totaal te realiseren t/m 1 juli 201 9: 32
Gerealiseerd in 1' helft 2019: -20 (7+ en 27-)
Achterstand per 1 juli 2019 52
Taakstelling 2e helft 2019: 8
Realisatie tot 1 oktober 201 9 8
Totaal te realiseren t/m 31 dec 2019: 52
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