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Onderwerp
Realisatie taakstelling huisvesting

statushouders

in de tweede helft 2017

Geacht College,
In het kader van de uitvoering van de provinciale toezichthoudende rol op de gemeenten bij de realisatie
van de taakstelling huisvesting van statushouders, wil ik u bij dezen complimenteren met het in dat kader
door u bereikte resultaat.
De taakstelling voor de tweede helft van dit jaar bedroeg voor heel Limburg 712 te huisvesten
statushouders.

De Limburgse gemeenten hebben in afgelopen maanden extra inspanningen verricht om

invulling te geven aan deze huisvestingsopgave.

Gezamenlijk hebben zij aan 764 statushouders

woonruimte aangeboden en daarmee de taakstelling

een

2e helft 2017 gerealiseerd.

Eenentwintig gemeenten is het gelukt om de taakstelling

volledig te realiseren. En dankzij de door hen

opgebouwde voorsprong is deze wettelijke opgave op provinciaal niveau gerealiseerd. Uw gemeente
hoort hierbij.
Ik spreek graag mijn waardering uit voor de inspanningen
woningcorporaties

die u samen met de in uw gemeente werkzame

afgelopen maanden heeft geleverd. Ik verzoek u om mijn waardering daarvoor richting

de woningcorporaties,

welzijnsinstellingen

en betrokken

vrijwilligers over te brengen. Dit goede resultaat

geeft mij het volste vertrouwen dat u ook de huidige taakstelling tijdig gaat realiseren.

Bezoekadres:
Limburglaan 10
NL-6229 GA Maastricht

Postbus 5700
NL-6202 MA Maastricht
oostbus@orvlim bura. nl

Tel
+ 31 43 389 99 99
Fax + 31 43 361 80 99
www.limbura.nl

IBAN -nummer:
NL08RAB00132575728
BIC-code: RAB0NL2U

provincie

limburg

De realisatie daarvan blijf ik volgen. Ik word graag op de hoogte gehouden van de voortgang in deze en
van de eventuele knelpunten, die de tijdige realisatie zouden kunnen belemmeren. Waar nodig en
mogelijk, blijf ik bereid tot ondersteuning.
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