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1. Voortgang activiteiten
Tijdens de raadsvergadering van 27 oktober 2016 is het actieplan opvang en integratie 
vergunninghouders vastgesteld. Een belangrijk onderdeel daarvan is de voorbereiding 
om de huisvesting van meer mensen met een verblijfsvergunning: de zogeheten 
vergunninghouders.

De voorbereiding is inmiddels grotendeels klaar. 
Door een aanzienlijke daling van de taakstelling ten opzichte van de verwachting bij het 
actieplan en het feit dat de invulling van de taakstelling goed aansloot bij beschikbare 
woningen is het nog niet nodig geweest om over te gaan tot uitvoering van de acties. Dit 
geldt eveneens voor de overige acties zoals genoemd in het actieplan opvang en 
integratie vergunninghouders. Indien het noodzakelijk is, bijvoorbeeld een stijging van 
het aantal vergunninghouders in Woudenberg, wordt er verder uitvoering gegeven aan 
het actieplan. 

Wat ligt er medio september 2017 klaar:
1. Overzicht van acties en planning om een stuk grond geschikt te maken voor het 

plaatsen van tijdelijke units.
2. Communicatie uitgangspunten ten behoeve van plaatsing tijdelijke units en de 

huisvesting van meerdere huishoudens in 1 woning.
3. Juridische en financiële uitgangspunten en afspraken gemeente, Vallei Wonen en 

evt. anderen bij meer huishouders in 1 woning, bij huur of koop woning van 
derden door de gemeente.

4. Concept wabo beschikking t.b.v. meer huishouders in 1 woning.
5. Overzicht acties t.b.v. begeleiding meer huishoudens in 1 woning en/of units in 

een gebied.

Over de actie versneld bouwen 20 sociale huurwoningen in Het Groene Woud wordt 
gerapporteerd in de Voortgangsrapportage Het Groene Woud. 
2. Geld
De voorbereidingen hebben plaatsgevonden binnen de reguliere lijnwerkzaamheden. Er 
is inzichtelijk welke kosten gemaakt moeten worden als uitvoering van actie nodig is. 
3. Risico’s
De huidige situatie van de instroom geeft geen aanleiding tot direct handelen. Mocht 
deze situatie wijzigen, dan, zijn de risico’s beperkt omdat door uitvoering van het 
actieplan zoveel mogelijk voorbereidingen in een draaiboek zijn voorbereid. Ook zijn er 
waar mogelijk concept-documenten aan gekoppeld. 
Als actie dan nodig is, kan de voorbereidingstijd beperkt worden.
Tevens zijn nu reële planningen beschikbaar ten aanzien van alle acties.

4. Organisatie
Omdat er geen acute acties nodig zijn, ligt de verantwoordelijkheid voor de 
voorbereiding bij diverse personen in de lijnorganisatie. Deze zijn een aantal keren bij 



elkaar gekomen om de voorbereidingsproducten af te stemmen. Er is geen formele 
projectorganisatie nodig, zolang er geen sprake is van instroom boven de normen zoals 
benoemd in het actieplan. 

5. Tijd
De voorbereiding van documenten heeft van verschillende medewerkers enige 
inspanning gevraagd, het was mogelijk binnen de reguliere capaciteit.

6. Informatie
Externe communicatie is pas aan de orde op het moment dat daadwerkelijk acties nodig 
zijn, omdat de reguliere voorraad de opvang niet aan kan. 
Intern zijn alle documenten op een centrale schijf opgeslagen, zodat deze eenvoudig te 
vinden zijn op het moment dat actie nodig is. 
7. Kwaliteit
Bewust is gekozen om actiepunten en documenten compleet maar nog niet volledig te 
maken. De inhoud is voldoende om indien actie nodig is de documenten snel aan te 
passen aan de feitelijke situatie en daardoor adequaat en snel te kunnen handelen. Maar 
ook zo dat pas op dat moment  de kosten gemaakt worden voor expertise en uitvoering.
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