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Onderwerp
Taakstelling vergunnin ghouders.

Voorstel
Van de taakstelling huisvesting vergunninghouders eerste half jaar 2019 kennis te nemen

Inleiding
Uw college wordt frequent geinformeerd over dit onderwerp. Dit is voor het laatst gebeurd
op 29 mei 2018. Toen bent u geTnformeerd over de taakstelling voor het tweede half jaar
20 18.

De gemeenten krijgen haltjaarlijks een taakstelling voor de huisvesting van
vergunninghouders opgelegd van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijkrelaties (BZK). Voorheen diende halfjaarlijks gerapporteerd te worden aan de
provincie Limburg, de minister en het COA. 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 rappofteren en ook om aan te geven hoe zij
die achterstand gaan wegwerken. Weert heeft een dergelijk verzoek niet ontvangen.

Beoogd effect/doel
Het doel is uw college te informeren over de taakstelling en te voldoen aan de taakstelling

Argumenten
De taakstelling bedraagt 23 personen voor het eersfe half jaar 2019.
Voor het eerste half jaar 2019 wordt door het rijk rekening gehouden met 8.000 te
huisvesten vergunninghouders. Dat is de reden dat de taakstelling van 23 personen voor
Weeftfors lager is dan die van hettweede half jaar 2018 (11.000 te huisvesten
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vergunninghouders, taakstelling bedroeg 32 personen). Verder is door het rijk geen
prognose afgegeven.
De taakstelling voor het tweede half jaar 2018 is nog niet helemaal gehaald.
De voorsprong op de taakstelling bedroeg t7 per 1 juli 2018. De taakstelling voor het
tweede half jaar 2018 bedraagt 32. Weert dient per saldo 15 personen te huisvesten in
het tweede half jaar 2018. In de maanden julitot en met oktober 2018 zijn geen personen
gehuisvest. In november 2018 worden 16 personen gehuisvest in 3 woningen. Dat wil
zeggen dat we de taakstelling in het tweede half jaar 2018 zullen halen.

Kanttekeningen ¡n rldco'¡
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Onderstaand een overzicht van het verloop van de laatste jaren:

2015:
2016:
2Ot7:
2018:

taakstelling
84
L25
67
7Ox

realisatie
67
151

85
29

*Op 1 januari 2018 bedroeg de voorsprong op de taakstelling 26 personen.
Com

municatie/ participatie

Een afschrift van de brief met de nieuwe taakstelling is inmiddels verzonden aan Wonen

Limburg en Woningstichting St. Joseph Stramproy.
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Ingekomen brief van þet Ministerie van BZK van 5 oktober 2018 met de
taakstelling.
Overzicht huisvesting vergunninghouders gemeenten in provincie Limburg per 11 1-2018.
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