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Hoorn, 21 januari 2021 

 

 

Geachte mevrouw Broekers-Knol, 

 

 

In uw brief van 3 november 2020 geeft u aan dat de totale taakstelling voor het jaar 2021 met 

27.000 te huisvesten vergunninghouders een verdubbeling zal inhouden t.o.v. de taakstelling 

van 2020. De regio Westfriesland treedt graag met u en met de provincie Noord – Holland in 

overleg over de mogelijke gevolgen. 

 

Wij zijn blij dat u constateert dat er veel opgaven bij gemeenten terecht komen en deze opgave 

gezamenlijk integraal wilt aanpakken. De regio Westfriesland heeft veel inspanningen geleverd 

voor de huisvesting van vergunninghouders. Meerdere gemeenten hebben jaarlijks de 

taakstelling behaald. De andere gemeenten hebben inspanningen geleverd om achterstanden in 

te lopen.  

 

Westfriesland heeft onlangs samen met de provincie Noord-Holland afspraken gemaakt om flink 

in te zetten op uitbreiding van de reguliere woningbouw. Daarnaast heeft onze regio een opgave 

om short- en mid-stay locaties te faciliteren voor bijzondere doelgroepen zoals dak- en thuislozen 

en buitenlandse werknemers. Ook kent de regio WF een urgentie-, spoedzoekers en 

uitstroomregeling (uit maatschappelijke opvang, beschermd wonen en intramurale jeugd) en een 

regeling voor ex-gedetineerden. Hier bovenop komt de urgentie om op korte termijn extra 

huisvesting voor vergunninghouders te realiseren. De combinatie van deze regelingen en de 

verhoogde taakstelling baart ons zorgen. Een aantal gemeenten zal mogelijk nieuwe ongewenste 

achterstanden gaan oplopen.   
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In uw aanpak om tot oplossingen te komen zet u in op het realiseren van tussenvoorzieningen, 

zowel inhoudelijk (denk aan regelgeving en uitwerking van kaders) als financieel (denk aan een 

percentage van een mogelijke regeling voor huisvesting kwetsbare groepen). In de regio 

Westfriesland zijn diverse maatregelen geïmplementeerd. Vergunninghouders hebben woningen 

gedeeld en andere vergunninghouders verbleven in tijdelijke woningen. Helaas hebben wij 

hiermee slechte ervaringen opgedaan. Het samenwonen levert veel praktische problemen op en 

kost de maatschappelijk begeleiders zeer veel inspanningen. Het verblijven in tijdelijke woningen 

levert stress en hogere kosten door een extra verhuisbeweging op. De regio wil daarom graag 

samen met u de mogelijkheden van goede permanente huisvesting onderzoeken. Deze mag niet 

vergeten worden in de gezamenlijke integrale aanpak. 

 

De regio ziet uw antwoord graag tegemoet.  

  

 

Namens de regio Westfriesland,   

 

de portefeuillehouders wonen  

 

Rosalien van Dolder 

Erik Struijlaart 

Marjon van der Ven 

 

 

 

 


