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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 
 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal 

Postbus 20018 

2500 EA  DEN HAAG 

 

 

 

 

Datum 28 augustus 2017 

Onderwerp Eindrapportage Platform Opnieuw Thuis 

 

 

 

 

 

De afgelopen twee jaren heb ik uw Kamer met regelmaat geïnformeerd over de 

voortgang van de huisvesting van vergunninghouders. Dat deed ik onder meer 

aan de hand van de voortgangsrapportages van het Platform Opnieuw Thuis, dat 

een samenwerkingsverband was van Rijk, VNG, IPO, COA en Aedes met de 

opdracht om gemeenten en corporaties bij het huisvesten van vluchtelingen met 

een verblijfsvergunning (vergunninghouders) te ondersteunen. Het Platform heeft 

zijn werkzaamheden conform de afspraken op 17 juli jl. beëindigd. Bijgaand treft 

u de eindrapportage van het Platform aan. Ik verwijs u graag naar de inhoud 

ervan en licht er een aantal belangrijke punten uit.  

 
Voortgang huisvesting 

Uit de eindrapportage valt op te maken dat de gemeenten op landelijk niveau bij 

zijn met de wettelijke taakstelling. Dat betekent dat op dit moment in het 

gevraagde tempo en de benodigde kwantiteit woonruimte gezocht én gevonden 

wordt voor de huisvesting van vergunninghouders. Met het Platform ben ik van 

mening dat dit, gelet op de grote huisvestingsopdracht die gemeenten de 

afgelopen jaren hadden en nog steeds hebben, een prestatie van formaat is. 

 

De werkzaamheden van het Platform hebben daaraan zonder meer bijgedragen. 

Het Platform heeft processen helpen versnellen, de samenwerking verbeterd en  

gestimuleerd dat informatie beter gedeeld wordt tussen departementen, 

uitvoeringsorganisaties en gemeenten.  

 

Borging van geleerde lessen 

Het huisvestingsproces voor vergunninghouders verloopt nu structureel beter. Om 

dit te kunnen vasthouden, adviseert het Platform om te blijven investeren in 

samenwerking en snellere, betere informatievoorziening. Daarnaast adviseert het 

Platform om  de woningmarkt meer dan nu het geval is te flexibiliseren. 

De adviezen van het Platform die verbeteringen van het huidige proces van 

huisvesting betreffen neem ik ter harte. Samen met de betrokken partners wordt 

momenteel bekeken hoe de werkwijze van het Platform in de betrokken 

organisaties geborgd kan worden. Met betrekking tot het advies betreffende de  
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flexibilisering van de woningmarkt past het naar mijn mening te wachten met een 

reactie tot het aantreden van een nieuw kabinet.  

 

Uw Kamer zal op een nader te bepalen moment over de verdere ontwikkelingen 

met betrekking tot de voortgang in de huisvesting van vergunninghouders 

geïnformeerd worden.     

 

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

 

 

 

 

K.H.D.M. Dijkhoff 

 

 

 

 

 

 


