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Huisvesting statushouders 
 

Toezichtsdomein Informatie-arrangement 
Criteria voor weging en 

beoordeling 
Toezichtsregime groen Toezichtsregime oranje Toezichtsregime rood 

Op welk domein 

wordt toezicht 

uitgeoefend en wat is 

het belang van het 

toezicht? 

Welke informatie is nodig voor 

het uitoefenen van het toezicht? 

Waar beoordeelt provincie 

op? Aan de hand waarvan? 

Wanneer is regime groen van 

toepassing 

en hoe handelt de provincie bij 

regime groen 

Wanneer is regime oranje van 

toepassing 

en hoe handelt de provincie bij 

regime oranje 

Wanneer is regime rood van 

toepassing 

en hoe handelt de provincie 

bij regime rood 

 

Gemeenten geven 

uitvoering aan de 

wettelijke taak om 

verblijfsgerechtigden 

tijdig te huisvesten. 

Het aantal wordt 

door het Rijk in de 

halfjaarlijkse 

taakstelling bepaald. 

Tijdig betekent 

binnen twaalf weken 

nadat 

verblijfsgerechtigde 

aan een gemeente is 

verbonden  

 

 

Toezichtsinformatie  

wordt in een halfjaarlijks verslag 

gestuurd van B&W naar raad 

(beschikbaar voor GS) over 

voortgang uitvoering, met inzicht 

in maatregelen (wettelijk 

verplicht) 

 

De basis voor de 

toezichtsinformatie zijn de 

maandelijkse realisatiecijfers van 

het Rijk via het Centraal Orgaan 

Opvang Asielzoekers (COA) 

 

Halfjaarlijks 

beschikbaar voor GS (provincie) 

 

Toetsen aan de hand van: 

 maandelijkse 

realisatiecijfers van het 

COA 
Op dit moment geen 
voorbeeld van. Normaal 
wordt ook een overzicht 
uit het taakvolgsysteem 
van het COA geleverd 
met alle toegewezen 
verblijfsgerechtigden. 

 het halfjaarlijkse verslag 

van B&W en de infor-

matie uit de ambtelijke 

en bestuurlijke 

contacten 
Een fictief voorbeeld van 
een verslag zit in de 
bijlage. 

 

Gemeente heeft tijdig en 

volledig voldaan aan de 

halfjaarlijkse taakstelling en 

heeft geen achterstand 

 

 

 

Gemeente heeft niet tijdig of 

niet volledig voldaan aan de 

halfjaarlijkse taakstelling 

 

 

 

Gemeente heeft niet tijdig 

of niet volledig voldaan aan 

de halfjaarlijkse 

taakstelling en is afspraken 

over acties en termijnen 

onvoldoende of niet 

nagekomen 

 

    

Intensiteit toezicht: laag 

 

 Uiterlijk 4 weken na einde 

taakstellingsperiode 

halfjaarlijks verslag B&W 

aan GS 

 

Intensiteit toezicht: gemiddeld 

 

 Uiterlijk 4 weken na einde 

taakstellingsperiode 

halfjaarlijks verslag B&W 

aan GS 

 

Intensiteit toezicht: hoog 

 

 Uiterlijk 4 weken na 

einde taakstellings-

periode halfjaarlijks 

verslag B&W aan GS 
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 GS-besluit toezicht regime 

 Bevestiging toezichtsregime 

door middel van separate 

toezichtsbrief 

 GS overlegt met B&W 

middels een brief, in de 

brief stelt GS B&W 

tweedekanstermijn van 6 

maanden (vanaf einde 

taakstellingsperiode).  

 Als na uiterlijk 5 maanden 

van de tweedekanstermijn 

geconstateerd wordt dat 

alsnog aan taakstelling 

wordt voldaan: groen 

toezichtregime 

 Als na uiterlijk 5 maanden 

van de tweedekanstermijn 

geconstateerd wordt dat 

alsnog niet aan de 

taakstelling zal worden 

voldaan: ambtelijk overleg, 

gevolgd door zwaar 

ambtelijk overleg, gevolgd 

door afspraak/ultimatum 

 GS-besluit toezichtregime 

 Bevestiging van 

toezichtregime via 

separate toezichtsbrief 

 GS-besluit 

toezichtregime 

 Bevestiging van 

toezichtregime via 

separate toezichtsbrief 

 Vooraankondiging 

juridische interventie 

door de provincie 

 Als niet aan afspraak is 

voldaan, dan besluit GS 

om wel of niet in de 

plaats te treden: rood 

toezichtregime 

 Als wel aan afspraak is 

voldaan - oranje 

toezichtregime. Als 

gemeente één 

taakstellingsperiode 

daarna (ook) op tijd 

voldoet aan de 

taakstelling: groen 

toezichtregime 

 Gemeente stuurt 

maandelijks overzicht 

ondernomen acties 
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Halfjaarlijks toezichtverslag realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden 
gemeenten

1
 

 
Voor een goed overzicht van de invulling van de wettelijke taak verblijfsgerechtigden in uw 
gemeente te huisvesten, vragen wij u vriendelijk onderstaande vragen te beantwoorden. 
 
Blok 1: 
Algemene gegevens 
 
1.1 Verslag taakstellingsperiode: 01 juli 2014 – 31 december 2014 
1.2 Gemeente: Dronten 
1.3 Verantwoordelijke portefeuillehouder: P. van Bergen 
1.4 Contactpersoon gemeente: H. de Zoete / E. van Dam   
1.5 Telefoonnummer: 0321-388485 
1.6 E-mail: e.van.dam@dronten.nl  
1.7 Ondertekening College van Burgemeester en Wethouders: 

 
 

 
 
1.8 Datum: 28-01-2015 
 
Blok 2: 
Realisering taakstelling vergunninghouders 
 
2.1 Aantal achterstand/voorsprong begin taakstellingsperiode (incl. saldo vorige perioden): 
             Voorsprong 3 
2.2 Aantal gehuisveste vergunninghouders in taakstellingsperiode: 10 
2.3 Aantal achterstand/voorsprong einde taakstellingsperiode: Voorsprong 2 
 
Indien binnen de gemeente sprake is van een achterstand in de realisering van de gecumuleerde 
taakstelling ga dan door naar Blok 3, anders ga door naar Blok 4 (zie vraag 2.3). 
 
Blok 3: 
Reden achterstand realiseren taakstelling vergunninghouders  
 
3.1 Heeft u voldoende woningen/woonruimten aangeboden?  

nee/ja/aantal en woonadressen. 
3.2 Zijn er huisvestingen gerealiseerd die nog niet in de COA-registratiecijfers zijn verwerkt? 

nee/ja/aantal en woonadressen. 
 Weet u waarom zij niet zijn verwerkt? Ja/nee met reden waarom niet. 
3.3 Heeft u tijdens de taakstellingsperiode te maken gekregen met woningweigeringen? 

nee/ja/aantal woningweigeringen met betreffende adressen, reden weigering en datum 
melding COA: 

3.4 Heeft u de hiervoor speciaal ontwikkelde weigeringsprocedure opgestart? 
3.5 Zijn er andere niet verwijtbare omstandigheden die hebben geleid tot het niet tijdig 

realiseren van de taakstellingen?  
nee/ja met omschrijving van deze omstandigheden. 

 
3.6 Heeft u concrete afspraken gemaakt met de in uw gemeente werkzame 

woningcorporaties? 

                                                      
1
 Verblijfsgerechtigden worden in de volksmond statushouders genoemd. Sinds de aanvullende taakstelling worden in de 

circulaires van het Rijk, waarin de halfjaarlijkse taakstellingen worden aangekondigd, verblijfsgerechtigden die onder de 
reguliere taakstelling vallen aangeduid als vergunninghouders en verblijfsgerechtigden die onder de aanvullende 
taakstelling vallen aangeduid als statushouders. 

mailto:e.van.dam@dronten.nl
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ja/nee met reden waarom dit niet is gebeurd. 
3.7 Heeft u concrete afspraken gemaakt met andere binnen u gemeente werkzame 

verhuurders? 
ja/nee met reden waarom dit niet is gebeurd. 

3.8 Heeft u prestatieafspraken gemaakt met de woningcorporatie(s)? 
ja/nee met reden waarom dit niet is gebeurd. 

3.9 Gaat u dit jaar prestatieafspraken maken met de woningcorporatie(s)? 
 ja/nee met reden waarom dit niet is gebeurd. 

3.10 Komen er binnen uw gemeente tijdig voldoende geschikte woningen/woonruimten vrij 
voor de huisvesting van vergunninghouders?  
ja/nee met toelichting. 

3.11 Heeft u structurele maatregelen getroffen om de huisvesting van vergunninghouders te 
garanderen? 
Ja/nee met toelichting op de maatregelen. 

3.12 Indien u 3.11 met nee heeft beantwoord, geef een omschrijving van de maatregelen die 
worden voorbereid of inmiddels zijn genomen om alsnog aan de taakstelling te voldoen. 

3.13 Waarom heeft u met gemeenten in de regio geen afspraken gemaakt over een 
herverdeling van de taakstelling? 

3.14 Toelichting op welke wijze de achterstanden het komende halfjaar worden  
ingelopen: 

 
Blok 4:  
Het COA geeft aan dat de toewijzingsprocedure in totaal 12 weken duurt. We willen graag 
weten of u binnen deze 12 weken verblijfsgerechtigden hebt gehuisvest. Om geen 
achterstanden te laten ontstaan is het daarnaast van belang dat het COA in elk geval 12 
weken voor het aflopen van de halfjaarlijkse taakstellingsperiode voldoende 
verblijfsgerechtigden aan uw gemeente heeft gekoppeld. 
 
4.1 Heeft u alle verblijfsgerechtigden binnen de 12 wekelijkse toewijzingsperiode gehuisvest? 
 ja/nee met de reden waarom dit niet is gebeurd.             Ja  
4.2 Hoeveel verblijfsgerechtigden heeft u binnen de 12 wekelijkse toewijzingsperiode 

gehuisvest?          10 
4.3 Hoeveel verblijfsgerechtigden heeft u niet binnen de 12 wekelijkse toewijzingsperiode 

gehuisvest?  0 
4.4 Heeft het COA alle volgens de taakstelling en een eventuele achterstand toe te wijzen 

verblijfsgerechtigden minimaal 12 weken voor het aflopen van de halfjaarlijkse 
taakstellingsperiode toegewezen/gekoppeld? 

 ja/nee met de reden waarom dit niet is gebeurd. ja 
 
Blok 5: 
Zijn er nog andere opmerkingen die u in dit kader kwijt wilt, zoals mogelijke verbeteringen 
die doorgevoerd zouden kunnen worden? Of mogelijke aanpassingen die het proces 
zouden kunnen ondersteunen waardoor dit kan worden gestroomlijnd en versneld? 
Of heeft u nieuwe inzichten waarmee andere gemeenten hun voordeel kunnen doen?: 
 
Nee 
Indien ja dan svp toelichten. 
 


