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Onderwerp

Vragen artikel 40 Reglement van Orde van de WD inzake voorrangsregeling
statushouders.

Voorstel

Met de beantwoording conform bijgaande brief in te stemmen

Inleiding

Door de VVD zijn vragen gesteld op grond van artikel 40 van het Reglement van Orde

In de antwoordbrief wordt eerst in algemene zin onderstaande reactie gegeven. Daarna
wordt antwoord gegeven op de twee vragen.

Woonbeleid wordt op regionaal niveau vormgegeven. Dit heeft er toe geleid dat in 2016 bij
het aangaan van het Regionaal kader prestatieafspraken Midden-Limburg 2Ot7 t/m 2O2O
(zie bijlage) tussen 7 gemeenten en 7 woningcorporaties onder andere over dit onderwerp
afspraken zijn gemaakt. Destijds werd een wijziging van de Huisvestingswet per 1 juli
20L7 voorzien. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het behalen van de taakstelling.
Vergunninghouders worden hoofdzakelijk gehuisvest in sociale huurwoningen. Vanwege de
hoge taakstelling van de gemeenten in de afgelopen jaren is de druk op sociale
huurwoningen toegenomen. Afgesproken is dat er naar gestreefd wordt om regionaal
gemiddeld niet meer dan 10olo van de vrijkomende woningen beschikbaar te stellen voor
de huisvesting van vergunninghouders. Verder is afgesproken dat partijen de mogelijkheid
open houden deze groep met voorrang te huisvesten binnen de mogelijkheden die de wet
biedt, zulks om de wettelijk verplichte taakstelling te kunnen realiseren.

Beoogd effect/doel

Met dit voorstel worden de vragen van de VVD beantwoord
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Argumenten

In de brief wordt een antwoord gegeven op de vragen.

Kanttekeningen en risico's

Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Halfjaarlijks wordt gerapporteerd over het behalen van de taakstelling.

Jaarlijks worden met de corporaties (lokale) prestatieafspraken gemaakt.

Com mu n icatie/ pa rticipatie

Beantwoording vindt plaats middels bijgaande brief,

Overleg gevoerd met

Intern:

Extern:

Wonen Limburg: Ger Verstegen

Bijlagen:

1. Ingekomen brief
2. Antwoordbrief
3. Regionaal kader prestatieafspraken Midden-Limburg 20L7 tlm 2O2O
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