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Behandelaar; 

o 2 9 SEP 2022

Geachte heer Lanting,

Op 1 september ontving ik uw schriftelijke vragen omtrent het huisvesten van statushouders.

Hierbij ontvangt u een antwoord op uw vragen:

gemeente

Lijst Fier
De heer R. Lanting

Vraag 2:
Zo ja, betreft het afspraken die in de praktijk er op neer komen dat de verplichting tot het 
huisvesten van statushouders door de gemeente Vlieland is overgedragen aan de 
gemeente Leeuwarden?
Antwoord 2:
Ja, zie antwoord 1.

Vraag 3:
Zo ja, komt de gemeente Leeuwarden de haar opgelegde taakstellingsplicht in voldoende 
mate na of dient de gemeente Leeuwarden geschaard te worden in de categorie 
'weigergemeenten'?
Antwoord 3:
Provincie Fryslan houdt toezicht op het nakomen van de taakstelling van de gemeentes. 
Indien er gemeentes achterstand oplopen komt er verscherpt toezicht op deze taak bij de 
gemeente. De gemeente Leeuwarden is zeker geen weigergemeente maar loopt wel achter 
in het huisvesten van statushouders.

Vraag 1;
Zijn er afspraken gemaakt over het huisvesten van statushouders tussen de gemeente 
Vlieland en het Rijk?
Antwoord 1:
Ja, op grond van een tussen de provincie Fryslan en de gemeente Leeuwarden 
overeengekomen herverdelingsregeling wordt de huisvestingstaakstelling van Vlieland door 
gemeente Leeuwarden uitgevoerd. Dit geldt eveneens voor Terschelling, Ameland en 
Schiermonnikoog.
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Ik hoop u hiermee vgtöö^de te hebben geïnformeerd.

Vraag 4:
Indien het antwoord op vraag 2 ontkennend is, op welke wijze is dan geregeld dat de 
gemeente haar aandeel levert is het huisvesten van statushouders en voldoen wij daarmee 
aan onze taakstellingsplicht?
Antwoord 4:
Niet van toepassing.

Hoogachtend,
Burgemeester

M. Schrier 
burgemeester
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gemeente




