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de raa van de gemeente

Taakstel ling huisvesting status houders Roosendaal
Brief 2februari 2016 Provincie nt

lnleiding

De Nederlandse gemeenten hebben de wettelijke taak om vergunning- c.q. statushouders tehuisvesten' Een en ander is vastgelegd in de Huisvêstingr*"t. err. naú.¡aanioroìËen door het rijk eentaakstelling opgelegd voor eeñ aãntal te huisvestãn vàrgunningl,ouders. Voor de gemeenteRoosendaal is deze.taakstelling voor 2015 vastgesteld op tiz verguñninghouders. De uitvoering vande huisvestingstaak rigt bij Vruchteringenwerk eriAileewon"n. -

Doel

Het doel van deze raadsmededeling is om de raad te informeren over het resultaat in 201S.

lnformatie

Provincie Noord-Brabant.(interbestuurlijk toezichth_ouder op de taakstelling) deelt in haar schrijven van2 februari 2016 mede, dat de taaksteiling óver 2015 is behaard (zie bijrage).

Vervolg (procedure)

Voor 2016 is de taaksteiling vo.orropig vastgesterd op 196 vergunninghouders.ln nauwe samenwerkíng met Mucni-etinge;werk eÅ *oningcä;fora[ies in Roosend aat zal ook dit jaarworden getracht om de opgelegde taaksielling te halen. 
.'-e--'r

Afsluiting en ondertekening

wij vertrouwen erop u híermede vordoende te hebben geÏnformeerd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Roosendaal,
Namens dezen,

H. Polderman
De wethouder voor Jeugd, Volksgezondheid, Welzijn, Zorg, Decentralisaties (coördinerend),

l,t





Provincie Noord.Brobont
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Hct collcgc von burgcmccslrr cn wrthouders von dc
gcmconlc Roosendool

Posßus 5000
47OO KA ROOSENDMT

Or*r¡rç
Huisvestlng vcrgunninghoud.rg

Geocht collcge,

Tot uw veronfwoordeliilchedcn behoort hct fiidig huicvcsten von

vergunninghoudcrs volgens de voor uw gemeênle gcldende tookstclling. Hct Riik

stsh voor icdcre gemcentc in Nederlond elk holf ioor de lookstelling vost. Dit i¡
geregeld in de Huisveslingswel 2O14.

Vonuil onze wefieliikc rol ols inlerbestuurlijk toezichthouder houdon wiizich op
het fiidig reoliscren van dc lookstelling door gemeenlcn. Zo nodig spreken wii
oen gemcentc doorop oon mel gebruikmoking von de zogeheten bestuurliike

intervenÍelodder. Tiidige reolisotie von de vostgestelde lookstclling ir belongriik

voor hd bevorderen von snelte integrolie in de B¡obont¡e somenleving en hct

optimool kunnan bli¡ven benulten von dc centrole opvongcenho woonroor ze

bEdoeld ziin, nomeliik de opvong von osielzoekers die nog in procedure ziin.

ln deze brief informeren wii u over de reolisering von de tookrtelling door uw

gemeenle over de periode von het ofgelopen holf ¡oor.

Took$elli¡g
De tqqkstelling voor het tweede holfioor von 2015 voor uw gemecnle bedroog

ó8 vergunninghouders. De ochlerslond uít eerdere lookstellingsperioden wos 4

vergunninghouders. Doordoor diende uw gemeenle in de tweede helft vqn

2015 in ìolool72 vergunninghouders le huisvesten.

Reohsolleclfers COA
Op grond von de reolisotieciifers von hel COA per I ionuo¡i 2Ol6 constolcren

wii dol u ín het tweede holfioor von 2015 in totool 73 vergunninghouders heeft

gehuisvest. Dit betekent dol u de tookstelling voor deze periode heeft

gereoliseerd en er geen ochterstond meer is uil vorige perioden,
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Wii complimenleren u met dit behoolde resultoot.
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N¡ru*" tooLsmll¡ng io ZOIO
Tot.¡lof.mokcn wii u cr op oncnt dot voor hct ccrsrc hor{oor von 20ró uw
toolcstclling is vosþ*rcrd op 9r vergunninghouderc. w;i;;;r*"n cr op dor udcze tooksrelling op hct voigende pãirmoment ziindc r iuri 20ró heeftgcroolisccrd.

lndicn u nog vrogcn h¡cft, kunr u conroct opncmcn rncr mcvrouw [. puilcn, vonon¡ trom IBT hui¡vcsring vcrgunninghoudrri. Zii is riidcnr Lontoorrr"n (moondog
tot cn mcr donderdogf bercikboor 

"io 
r"r"foonnurr", oz{i,ùzos9 of pcr

cmoil hu$¡n$robont.nl

I ?id":dc rol von dc gcrnccnrorood srccd¡ bdongriikcr wordr in vcrbond mcr

t o' nor¡zonrore vcronrwoording binncn ccn gomccnrc, odvisercn wii u d" .ol II von uw gcmccnlc over de inhoud von dczc bricf tc ínformcrcn. I

Gcdcpubcrdc Stolcn von Noord.Brobont,
nomcnt dczc,

#E"*l

Düñ
2 hbruo¡l 201ó

Orlam¡*
czt84711/3918633

mw. drs. E. Brccboorl,
Afdelingshoofd lnrerbestuurl¡lk Toczichr.

ln vcrbond md gcouromori¡c*d vcnrcrkcn is dit documcnt digitcol ondcrbkcnd.

2/2


