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Verantwoording Huisvesting
Vergunninghouders 2018

Geachte heer Gijsbers,
In antwoord op uw brief van 1 februari jl. willen wij u informeren over de stand van zaken voor wat
betreft de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders in de gemeente Westland.
De mogelijkheden om de huisvesting van statushouders te realiseren zijn afhankelijk van onder
andere de mutatiegraad bij corporatiewoningen. In Westland was de mutatiegraad in 2018 4,60Zo.
Zoals u weet heeft de gemeente Westland te maken met het Vestia-vraagstuk waardoor versneld
een deel van de sociale woningvoorraad niet meer beschikbaar is voor de doelgroep. De druk op
de woningmarkt en de beperkte ruimte in Westland neemt bovendien toe vanwege de noodzaak tot
het huisvesten van arbeidsmigranten. De door u weergegeven bevindingen over de uitvoering van
de taakstelling onderschrijven wij, want wij hebben in 2018 te weinig personen aan passende
huisvesting geholpen. Wij begrijpen uw conclusie om ons in dezelfde fase van de
interventieladder te plaatsen, namelijk “afspraken over acties en termijnen”.
In de tweede helft van 2018 hebben we samen met u geconstateerd dat het proces en de borging
van de uitvoering voor verbetering vatbaar waren. We hebben de afspraken met de corporaties
hernieuwd, de interne capaciteit uitgebreid en de aansluiting op de werkprocessen van de
woningcorporaties verbeterd. Ook de contacten met het COA over de koppelingen zijn, zoals bij u
bekend, geïntensiveerd.
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Door bovenstaande aanpak en de regie die gemeente genomen heeft op de uitvoering, kunnen we
nu vaststellen dat we de achterstand op de taakstelling 2018 voor 1 april 2019 hebben ingelopen
(op basis van onze eigen cijfers). Voor de taakstelling 2019-1 liggen wij op koers en wij
verwachten deze voor 1 juli te realiseren. Bijgaand een uitgebreidere toelichting op onze aanpak
en een overzicht met het concrete beeld van de koppelingen tot nu toe.
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