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Hu isvesting Vergunning

houders
Dolum

l4

ionuori 2019

Onr kenmerk

Geocht college,

c2202870/4463994
Uw kcnmcrk

Door erop toe le zien dot de lokole overheden hun moorschoppeliike token
goed uituoeren, drogen we bii oon een bestendig en veilig Brobont mel een

Contoctpersoon

sterk openboor bestuur. Een bestuur woor de inwoners op kunnen vêrtrouwen
Respecl voor de eigen verontwoordeliikheid von besturen en roden is hel

lelefoon

uitgongspunt

[.M. {luciênne)
(073)

ó8r

Pullen

20 5e

Emoi!

Op bosis vqn de criterio uit het Beleidskoder lnterbestuurliik Toezicht 201ó12019
beoordelen wii uw gemeenle voor wol betreÍt ons sysremolisch toezicht op de
huisvesling vergunninghouders ols

voldoet.

uisverling vergunnin ghouders
De Huisvestingswet bepoolt dot gemeenten zorg moelen drogen voor de
voorziening in de huisvesling von vergunninghouders. Dit ziin osielzoekers met
een verbliifsvergunning. Doortoe bepoolt de riiksoverheid ieder holf
het
H

ioor
oontol vergunninghouders dot iedere gemeente moet ploolsen. ïiidige reolisolie
von die vostgeslelde tooksielling is belongrijk voor her oprimool kunnen bli;ven
benutten von de cenfole opvongcentro wooryoor ze bedoeld ziln, nomelijk de
opvong von osielzoekers die nog in procedure ziin en hel bevorderen von snelle
integrolie in de Brobontse somenleving.
Crlierio woorqqn wii toctscn
De gcmccnb reosleen op de wclbhiko psiHorurr 100g6 of msor
vo* eiF tooftrbhng ón er is gcon r;xtilri'vci €hËkilÈhdrír.

Voldoa

Voldoel
gedeehelilk
voldoei

niet

'

De gemeente heeh één moond no de wettelijke peildoium ziin

tookstelling gehoold en er is geen sproke von ochterstonden.
De

prtecnb hccftó6n rncsnd

tookstelling nlet gchcold rrnlol

no dc wctcliike pctldotum eiln

a

is sprokc rron

ochbrsbnden.

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde deceilralo overheid 2017.

Maer informatíe op: www. brobont nl/bestbesuurd

lpullen@brobont.nl

Biiloge(n)

Provincie Noord'Brqbont

Toezichtsbevindingcn
De tookslelling voor hel tweede holfioor von 20'18 voor uw gemeente bedroeg
7 te huisvesten vergunninghouders. Doornoost hod uw gemeenle uil eerdere
perioden een ochferstond von 4 vergunninghouders. Uw gemeente moest deze

Dolum

l4lonuori 2019
Onr kenmcrk

c2202870/4463994

periode in totool I I vergunninghouders huisvesten.
'l
Op grond von de rêolisotieciifers von het COA per ionuori 2019 (peildotum)
constqteren wii dot u in het tweede holÍioor vqn 2018 20 vergunninghouders
heeft gehuisvesl.
Dit betekent dot u de tookstelling voor deze periode in ruime mote heeh
gereoliseerd. Uw ochterstond uit eerdere perioden heeft u ingelopen'
Tookstelling tweede

Achterstond uit

holfioor von 2018
7

eerdere parioden

4

Totole

tookstelling

lr

Reqlisqtie
20'19

I

ionuori

20

Oordeel
Op bosis von de criterio uit het Beleidskoder lnterbesluurliik Toezicht 201ó-2019
beoordelen wii uw gemeente ols voldoet'
Uw gemeente kriigt de kleur "groen" op het koorïie dot wii in opril 2019 op
onze website www.brobont.nl/ibt zullen publiceren.

Wii complimenteren u met het behqolde resuhoot
Gevrcogde oclie von uw kont
ln verbond met de rol von de gemeenterood in de horizonlole verontwoording
goon wii ervon uit dot u uw rood inÍormeerl over de inhoud von deze brieÍ.
Nieuwe fookstelling

Wii moken u er op ottent dot voor het eerste holfioor von 20.l9 uw tookstelling is
vostgesreld op 5 vergunninghouders. Op 1 iuli 2019 is het volgende wetteliike
peilmoment.
Uit de sterk stiigende en dolende osielinslroom von de ofgelopen ioren blilkt dot
de groep vergunninghouders die gehuisvesl moet worden snel kon veronderen,
zowel quo somenstelling ols quo omvong. Hel is doorom goed de situotie
nquwlettend te volgen en er zo flexibel mogelilk op ín te spelen'
Tolcqloverzichl
Te ziiner tiid zullen we u êen lotooloverzicht zenden von de uilkomsten von ons
systemotisch ioezicht op de gebieden Archieftoezichl, Finoncieel loezicht,
Huisvesling Vergunninghouders, Monumenlenzorg, Omgevingsrecht en
Ruimteliike Ordening.
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lot slol

Dotum

lndien u nog vrogen heeft, kunt u contoct opnemen met mevrouw L.M. pullen
von ons teom lBï huisvesting vergunninghouders. Zij is op moondog tol en mel
donderdog fiidens kontooruren bereikboor vio telefoonnummer (OZ3) ógl

l4

jonuori 2019

Ons kenmerk

c22O2870/4Á63994

2059.

Gedeputeerde Stoten von Noord-Brobont,
nomens deze,

W
----

R. Heiimerink,

progrommomonoger lnterbestuurliik Toezicht
ln verbond mel geoutomoliseerd verwerken is dit document digitool ondertekend.
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