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Onderwerp
Taakstelling huisvesting vergunninghouders tweede helft 2020.

Voorstel
Van de taakstelling huisvesting vergunninghouders, tweede helft 2020, kennis te nemen.

Inleiding
De gemeenten krijgen halfjaarlijks een taakstelling voor de huisvesting van
vergunninghouders opgelegd van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijkrelaties (BZK).
Op 24 april 2020 is de landelijke taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders
gepubliceerd in de Staatscourant. Voor de tweede helft van 2020 is de taakstelling door de
staatssecretaris van Justitie en veiligheid vastgesteld op 6.500 te huisvesten
vergunninghouders en is daarmee 1.000 hogerdan de afgelopen taakstelling (eerste helft
2O2O). De hoogte van de taakstelling is bepaald op basis van de prognose van het aantal

asielgerelateerde verblijfsvergunningen dat de IND in deze periode afgeeft. De
verwachting is dat in 2020 meer beslissingen op asiel genomen worden. Daarnaast wordt
aangegeven dat de ontwikkelingen met betrekking tot de bestrijding van het corona-virus
van grote invloed zullen zijn op het aantal vergunninghouders dat daadwerkelijk voor
huisvesting bemiddeld kan worden in de tweede helft van 2020. Mogelijk wordt de
taakstelling op een later moment bijgesteld.
Evenals afgelopen halfjaar is er door de staatssecretaris van lustitie en Veiligheid in de
publicatie geen prognose gegeven van de taakstelling voor de volgende periode (l januari
2021 tot en met 30 juni 202L). De taakstelling voor de eerste helft van 2O2L zal door de
staatssecretaris van Justitie en Veiligheid vóór l oktober 2020 worden vastgesteld.
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Het doel is uw college te informeren over de taakstelling en te voldoen aan de taakstelling

Argumenten
1.1 De taakstelling bedraagt 79 personen voor het tweede half jaar 2020'
De taakstelling is 3 personen hoger dan in het eerste half jaar 2020. Toen bedroeg de
taakstelling 16 personen.
1.2 De taakstetting voor het eersfe half jaar 202A is nog niet helemaal gehaald.
De achterstand op de taakstelling bedroeg 2 per t januari 2020. De taakstelling voor het
eerste half jaar 2020 bedraagt 16. Weert dient dus 18 personen te huisvesten in het
eerste half jaar 2020. In de periode l januari 2020 tot en met 5 mei 2020 zijn 5 personen
gehuisvest. Dit betekent dat voor 1 juli 2020 nog 13 personen dienen te worden
gehuisvcst.
De verwachting is dat in mei-juni nog 2 huisvestingen kunnen plaatsvinden. Verder lopen

de koppelingen soms achter en zorgt de corona-problematiek er voor dat het proces
moeizamer verioopt.

Kanttekening€n €n risico's
Niet van toepassing

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie
Onderstaand een overzicht van het verloop de laatste jaren
taakstelling realisatie
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xtot en met 5 mei 2020, achterstand op taakstelling op
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Weert dient vanaf 6 mei 2020 tot eind 2020 nog 32 personen te huisvesten
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Een afschrift van de brief met de taakstelling is inmiddels verzonden aan Wonen Limburg

en Woningstichting St. Joseph Stramproy.
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Ingekomen brief van het Ministerie van BZKvan 24 april2O2O
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