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Onderwerp

Taakstelling huisvesting vergunninghouders eerste helft 2017

Voorstel

Van de taakstelling kennis te nemen.

Inleiding

Alle gemeenten in Nederland krijgen halfjaarlijks een taakstelling opgelegd van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor de huisvesting van
vergunninghouders.

Uw college werd tot nu toe halfjaarlijks geadviseerd naar aanleiding van een verzoek van
de provincie om verslag te doen van de taakstelling. Hierin wordt dan ook de nieuwe
taakstelling aangegeven. De halfjaarlijkse rapportageplicht is met de invoering van de Wet
revitalisering generieke toezicht in 2OL2 vervallen. Alleen de gemeenten die een
aanzienlijke achterstand hebben in de realisatie van de taakstelling krijgen van de
provincie een verzoek om te rapporteren en ook om aan te geven hoe zij die achterstand
gaan wegwerken. Een dergelijk verzoek heeft Weert niet ontvangen. Dat is de reden dat u
nu alleen over de taakstelling een advies ontvangt.

Beoogd effect/doel

Het doel is te voldoen aan de taakstelling. Met de fors toegenomen taakstelling in de
afgelopen periode wordt het realiseren daarvan steeds moeilijker. Daarom wordt ook naar
andere oplossingen gezocht, zoals het ontzorgingsarrangement (verhuur van particuliere
woningen aan vergunninghouders, waarbij het beheer in handen van Wonen Limburg
wordt gegeven). Uw college is hierover eerder geadviseerd.
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Argumenten

1.1 De taakstelling bedraagt 38 personen voor het eerste half jaar 2017.
De taakstelling is fors afgenomen, van 67 in het tweede half jaar 2016 naar 38 voor het
eerste half jaar 20L7. Dit komt omdat het ministerie landelijk uit gaat van 13.000 te
huisvesten personen in het eerste half jaar 2017, tegenover 20.000 in het tweede half jaar
2016. Daar staat tegenover dat men voor het tweede half jaar 2017 landelijk verwacht
19.000 personen te moeten huisvesten. De taakstelling zal dan dus weer omhoog gaan.

1.2 Naar verwachting wordt de taakstelling voor 2016 gehaald.
De achterstand op de taakstelling bedroeg 17 per l januari 2016. Hierbij dient opgemerkt
te worden dat 21 personen, waarvoor in december 2015 alles geregeld was (huisvesting,
uitkering, etc.), in januari 2016 daadwerkelijk verhuisd waren. De taakstelling voor het
eerste half jaar bedroeg 58, die voor hettweede half jaar 6T.Tezamen dientWeert dus
r42 nen te huisvesten in 2016

Inmiddels zijn er 123 personen gehuisvest en is voor 20 personen huisvesting geregeld.
Verder kunnen naar verwachting eind dit jaar nog 7 personen gehuisvest worden. Dit
betekent dat de taakstelling ruimschoots wordt gehaald.

Het behalen van deze aantallen is te danken aan de grote inzet van Wonen Limburg en
Woningstichting St. Joseph. De oproep aan particulieren om hun leegstaande woning
beschikbaar te stellen voor vluchtelingen heeft helaas nog niet tot een resultaat geleid.

Onderstaand een kort overzicht van de taakstelling de afgelopen jaren en de realisaties.
Dit geeft een beeld van de fluctuaties in de taakstelling en de toename de laatste jaren.

Periode taakstellinq realisatie
20 10 30 44
20L7 29 31
20t2 13 3
20L3 32 22
20L4 46 61
2015 a4 67
2076 L25 L23x

xtot medio oktober 2016.
Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Uw college wordt frequent over dit onderwerp geadviseerd.

Comm un icatie/ partici patie

De corporaties zijn op de hoogte gebracht van de nieuwe taakstelling

Overleg gevoerd met

Intern:

Pag¡na 2



WIZ: Amal Hanine
Concern staf: Ton Lemmen
Wethouder Frans van Eersel
Bu rgemeester Jos Heijmans

Extern:

Bijlagen

Brief van BZK van 5 oktober 2016
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Datum

Betreft

5 oktober 2016

Taa kstel I i ng h u isvesti n g verg u n n i ng houders, eerste helft 2OL7
en tweede helft 2017

In deze brief informeer ik u, naar aanleiding van de publicatie van de
staatssecretaris van Veiligheid en lustitie in de Staatscourant,l over de
taakstelling huisvesting vergunninghouders voor de periode van 1 januari 2417
tot en met 30 juni 2017. Daarnaast informeer ik u over de prognose voor de
taakstelling voor de periode L juli 2OL7 tot en met 31 december 2017.

Taakstelling huisvesting vergunninghouders
Op 30 september 2016 is de landelijke taakstelling voor het huisvesten van
vergunninghouders gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de eerste helft van
2077 is de taakstelling door de staatssecretaris van Veiligheid en lustitie
vastgesteld op 13.000 te huisvesten vergunninghouders. Daarmee is de
taakstelling substantieel lager dan de tweede helft van 2016.
Wat betreft de prognose voor de taakstelling voor de periode 1 juli tot en met 31
december 2017 heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aangegeven
dat deze op basis van huidige inzichten 19.000 zal bedragen. Zoals aangegeven
in de toelichting bij de publicatie is deze prognose met grote onzekerheid
omgeven. De taakstelling voor de tweede helft van 20L7 zal door de
staatssecretaris van Veiligheid en Justitie vóór 1 april 2077 definitief worden
vastgesteld

Dat de taakstelling voor de eerste helft van 2OL7 lager is, komt doordat er in de
tweede helft van 2016 minder vergunningen door de IND worden afgegeven dan
eerder verwacht. Dit is onder meer het gevolg van de lagere asielinstroom en de
veranderde samenstelling ervan: er komen minder asielzoekers naar Nederland
en bovendien is er voor een deel sprake van minder kansrijke asielverzoeken.
Dit leidt tot een afname in de behoefte aan huisvesting.

De taakstelling voor de tweede helft van 2016 wordt niet aangepast aan deze
ontwikkeling. In plaats daarvan is ervoor gekozen om hier rekening mee te
houden bij de taakstelling voor de eerste helft van 2OL7. Dat is in de tweede
helft van 2At7 níet meer het geval, hetgeen de verklaring is dat de prognose
van die taakstelling vooralsnog hoger uitvalt dan de eerste helft van 2017.

1 Stcrt, 2ot6, nr.800070
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Kênñerk
2016-0000608296

Een belangrijke reden om de taakstelling 2016-II niet te verlagen is dat er op dit
moment nog bijna 15.000 vergunninghouders in de opvang wachten op een
woning, waarvan ongeveer 6.000 al langer dan de tijd die daarvoor staat. Dit
betekent dat er landelijk gezien nog een voorraad vergunninghouders is die met

---spoeêinge{Reente-n-r.rloet-rruordengehuisvest-Hetrkan-eehten-niet-uitgesloten-
worden dat in individuele gevallen, bij gemeenten, het in de laatste maanden van
2Ot6 voor kan komen dat, naarmate de voorraad vergunninghouders daalt, er
minder vergunninghouders beschikbaar zijn om te koppelen. Gemeenten die
nadere informatie willen hebben met betrekking tot de beschikbaarheid van
vergunninghouders kunnen contact opnemen met het COA (via de voor hun regio
werkende regievoerders).

Tot slot
De twee taakstellingen met betrekklng tot 2016 van 20.000 en 23.000 te
huisvesten vergunninghouders hebben veel gevraagd van gemeenten, provincies,
burgers en verschillende organisaties. Deze hebben zich hard ingezet om de
vergunninghouders te huisvesten in de gemeenten, terwijl tevens oog moest
worden gehouden voor draagkracht en draagvlak in de lokale samenleving, Niet
genoeg kan worden benadrukt dat de gemeenten de laatste maanden gemiddeld
meer dan 3000 vergunninghouders per maand hebben gehuisvest. Ik wil hierbij
mijn dank en waardering uitspreken voor de inzet en de geleverde resultaten. Dat
neemt niet weg dat de komende periode bovengenoemde realisatiec'rjfers nodig
zullen zijn om alle vergunninghouders uit de COA te huisvesten. Ik hoop ook voor
de taakstelling in 2OL7 weer te kunnen rekenen op een stevige ¡nzet om deze te
realiseren.

De minister voor Wonen en Rijksdienst,
namer;s deze,

duk
Bestuur en Wonen
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Bijlagen en publicatie
Naast bijlage A met de taakstellingen per gemeente voor de eerste helft van
2077, treft u bijlage B aan met voor dit werkveld relevante contactgegevens van
het coA, de toezichthouders, vluchtelingenwerk Nederland en andere relevante
orqanisaties.

Deze brief en de bijlagen worden gepubliceerd op de website van het Rijk
( http ://www. rijksoverheid. nllondennrerpen/asielbeleid-en-
immigratie/huisvesting-vergunninghouders) en deze stukken worden digitaal
verzonden aan alle gemeenten en alle toezichthouders. Tevens wordt deze brief
voor publicatie op de respectievelijke websites aangeboden aan de VNG, het
IPO, Aedes en Vluchtelingenwerk Nederland (interne databank).
Mocht u volgende brieven over taakstellingen vergunninghouders rechtstreeks
willen ontvangen, dan kunt u een mail sturen aan het ministerie van BZK:
Postbussecretariaatwoningmarkt@ m in. bzk, n I

Een overzicht van de realisatie van de huisvesting van vergunninghouders wordt
maandelijks bijgehouden en gepubliceerd op:
www. rijksoverheid. nl/onderweroen/asielbeleid/h uísvesting-asielzoekers- met-
verblijfsverounn inq en op www. oonieuwth u is/land-in-beeld.
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H UISVESTI NGSTAAKSTELLI NG VERG U N NI NG HOUDERS

Gemeente 1) lnwoners
1-1-2016 2)

Bijlage A

Huisvestings-
le helft20l7

Limburg
Beek (1.)
Beesel
Bergen (1.)
Brunssum
Echt-Susteren
Eijsden-Margraten
Gennep
Gulpen-Wittem
Heerlen
Horst aan de Maas

16.068
13.388
13.090
28.448
31.943
25.123
17.085
14.508
87.406
41.675

l3
11

t0
22
25
t9
l3
11

66
32

- --Kerkrade-
Landgraaf
Leudal
Maasgouw
Maastricht
Meerssen
Nedenrueert

37.465
36.1 40
23.757
122.533
19.040
16.793
7.755
15.425
7.869

43.316
20.686
57.010
12.960
10.741
93.555
25.064
9.632
16.518

100.371
43.291
12.482
49.1 00

29
28
18
93
15
l3
6

12
6

33
16
44
10
I

71

l9
I
l3
76
33
10
38

Mook en Middelaar
Nuth
Onderbanken
Peel en Maas
Roerdalen
Roermond
Schinnen
Simpelveld
Sittard-Geleen
Stein (1.)
Vaals
Valkenburg aan de Geul
Venlo
Venray
Voerendaal
Weert

Subtotaal provincie Limburg 1.116.260

Totaal-generaal 16.979.120

r) ln dit overzicht zijn alle door de Staten-Generaal goedgekeurde
gemeentelijke herindelingen per 1-1-2017 opgenomen.

2) Volgens bevolkingscijfers van het CBS, 1-1-2016

3) Op grond van een tussen de provincie Friesland en de gemeente
Leeuwarden overeengekomen herverdelingsregeling wordt de
huisvestingstaakstelling van Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling
en Vlieland door Leeuwarden uitgevoerd.

+l Op grond van een tussen de gemeente Arnhem en de gemeente
Rozendaal overeengekomen herverdelingsregeling wordt de
huisvestingstaakstelling van Rozendaal door Arnhem uitgevoerd.

857

13.000

Ministerie van Veiligheid en Justitie / COA / IND 1-10-2016



Overzicht voorlichting en contactpersonen Bijlage B
Contactpersonen
Voor informatie en vragen over deze circulaire kunt u zich wenden tot de
contactpersonen van de betrokken instanties in de provincies, zoals deze hieronder
zijn opgenomen.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)
Voor informatie en vragen over de uitvoering van de taakstelling huisvesting
vergunninghouders kunt u contact opnemen met de helpdesk van het COA, te
bereiken onder telefoonnummer 0800-0238023.Via de website www.coa.nl kunnen
gemeenten inloggen op het aanbodmodel voor het plaatsen van woningen en het
aanmelden van de gerealiseerde taakstelling. Ook kunnen gemeenten hier de laatste
stand van zaken ten aanzien van de eigen realisatie raadplegen.

Voor informatie en vragen over de stand van zaken en afgifte van asielgerelateerde
verblijfsvergunningen en documenten kunt u contact opnemen met het IND-
servicebureau, telefoonnummer 070-8880000, keuzeoptie 2 (asiel) of keuzeoptie 5
(bureau documenten).

Ministerie van Veiligheid en Justitie
Voor informatie van beleidsmatige aard met betrekking tot de"uitplaatsing en
huisvesting kunt u terecht bij het ministerie van Veiligheid en Justitie, Directie
Migratiebeleid (DMB), te bereiken onder telefoonnummer 070- 3708079.

Op de website www.riiksoverheid.nl, vindt u onder bij gedeelte ondenruerpen/
asielbeleid-immigratie de laatste beleidsinformatie en bij gedeelte
onderwerpen/h u isvesting-verg u n n inghouders de actuele stand van zaken ten
aanzien van de gerealiseerde taakstelling vergunninghouders per gemeente.

Regionale afdelingen VluchtelingenWerk
De lijst van contactpersonen is per provincieAffGR-Plusregio uitgebreid met
gegevens over de regionale afdelingen van VluchtelingenWerk Nederland. Zie voor
de lijst van contactpersonen hieronder.

Voor algemene informatie kunt u ook de navolgende websites raadplegen:
- www.vng.nl Vereniging van Nederlandse Gemeenten

- vuww.ipo.nl lnterprovinciaal Overleg

- www.coa.nl Centraal Orgaan opvang asielzoekers

- www.ind.nl lmmigratie- en Naturalisatiedienst

- www.riiksoverheid.nl lnformatie van de Rijksoverheid

- www.aedesnet.nl Aedes vereniging van woningcorporaties

- www.vluchtelinqenwerk.nl VluchtelingenWerk Nederland
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www.divosa.nl Divosa, Vereniging van directeuren van
overheidsorganen voor sociale arbeid

- www.uaf.nl Stichting voor vluchteling-studenten

- www.dienstterugkeerenvertrek.nl Mini'sterie van Justitie
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