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Graag informeren wij u over de voortgang inzake de realisatie van de taakstelling huisvesting 
vergunninghouders per 1 januari 2021. In het kader van de wet revitalisering generiek toezicht heeft de 
raad een toezichthoudende taak inzake de huisvesting van vergunninghouders. Om u in staat te stellen 
uw toezichthoudende taak uit te kunnen voeren is besloten de raad twee keer per jaar te informeren over 
de voortgang in de realisatie van de taakstelling huisvesting vergunninghouders. Op die manier sluit de 
informatie aan bij de halfjaarlijkse taakstellingen die gemeenten van het COA ontvangen.  
 
Verloop 2020 
Op 1 januari 2020 stond de teller op -1, hetgeen betekent dat er 1 persoon meer was gehuisvest dan de 
taakstelling bedroeg. De taakstelling in 2020 was in totaal 24 voor het hele jaar. In 2020 werden 12 
personen gehuisvest. Dit betekent dat er op 1 januari 2021 een achterstand was van 11 nog te 
huisvesten personen. Hierbij zijn een drietal kanttekeningen van belang. 
 
Zoals in de voortgangsrapportage van september 2019 gemeld, heeft het COA 8 personen van ons totaal 
afgetrokken. Het COA is om opheldering en correctie gevraagd en deze is in september 2020 ontvangen. 
Het resultaat hiervan is dat we het COA hebben verzocht de realisatie van ons taakstelling alsnog weer 
met 6 naar boven bij te stellen, omdat we niet akkoord gaan met de redenen en gang van zaken die tot 
deze aftrek hebben geleid. Op 4 februari jl. hebben we bericht gehad dat het COA hiermee akkoord gaat 
en dat de taakstelling in de eerste helft van 2021 gecorrigeerd gaat worden met 6. De provincie is op de 
hoogte van deze situatie.  
 
In 2020 heeft een gezinshereniging plaatsgevonden, waardoor er nog eens 4 personen zijn gehuisvest. 
Het COA heeft deze personen echter in januari 2021 toegevoegd aan onze realisatie, waardoor ze niet 
zijn meegenomen in de cijfers over 2020. 
 
In 2020 werd de huisvesting van statushouders bemoeilijkt door de situatie rond Corona. Dit leidde 
enerzijds tot vertraging in de huisvesting omdat vele procedures aangepast moesten worden en 
anderzijds kwamen er minder woningen beschikbaar omdat er minder werd verhuist. 
 
12 weken termijn 
De 12 weken termijn die het COA hanteert tussen koppeling aan de gemeente en het aanbieden van 
woonruimte wordt regelmatig overschreden, omdat er binnen deze termijn vaak geen geschikte woning 
beschikbaar komt. 
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Als blijkt dat een gemeente de wettelijke taakstelling niet realiseert en/of niet voldoet aan de 12 weken 
termijn van huisvesting na koppeling, dan heeft de toezichthouder (de provincie) een beginselplicht om in 
te grijpen, conform de interventieladder. De provincie heeft hiervan tot nu tot geen gebruik gemaakt. 
Een overzicht van het verloop van de huisvesting in de periode 2003 tot januari 2021 treft u als bijlage 
aan.  
 
Sociale huurwoning en prestatieafspraken 
Met de woningbouwcorporaties is in de prestatieafspraken opgenomen dat zij de gemeente zo goed 
mogelijk faciliteren en helpen bij de realisatie van de taakstelling. Indien nodig worden tot een maximum 
van 20% woningen aan urgenten, waaronder ook statushouders, toegekend. Dit om de taakstelling zo 
goed mogelijk te realiseren, maar ter voorkoming van ongewenste verdringing van reguliere 
woningzoekenden. Verder wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met geografische spreiding. 
 
Maatschappelijke begeleiding  
Als gemeente zijn wij wettelijk verplicht de vergunninghouders maatschappelijke begeleiding te bieden, 
op het moment dat ze hier gehuisvest worden. Vluchtelingenwerk Noord-Nederland voert deze 
begeleiding voor ons uit. De begeleiding vindt de eerste anderhalf jaar plaats (in afnemende intensiteit). 
De begeleiding is  gericht op het snel wegwijs raken in de nieuwe leefomgeving, de inburgering 
(Nederlandse les) te regelen, eventuele gezinshereniging te regelen, het op orde krijgen van de financiën 
om te voorkomen dat er problemen ontstaan, etc. Op die manier worden de beste voorwaarden voor 
integratie en participatie gerealiseerd. Vluchtelingenwerk krijgt hiervoor jaarlijks een subsidie, gebaseerd 
op een gemiddeld aantal te realiseren begeleidingstrajecten.  
Door het rijk is bepaald dat per 1 januari 2016 de maatschappelijke begeleiding uitgebreid wordt met het 
stimuleren van participatie. Dit is kennismaken met lokale organisaties en een of meerdere stappen 
zetten op de participatieladder. Ook moeten vergunninghouders bij hun komst in de gemeente een 
participatieverklaring gaan ondertekenen en kennismaken met de Nederlandse kernwaarden. Er is voor 
gekozen dit traject uit te laten voeren door vluchtelingenwerk.  Het rijk stelt middelen beschikbaar voor de 
uitvoering van de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject.  
 
Nieuwe wet inburgering 
Sinds 2014 zijn inburgeraars zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Dit blijkt niet goed te werken, de 
slagingspercentages voor het inburgeringsexamen zijn te laag en het aantal ontheffingen te hoog. Naar 
verwachting treedt 1 januari 2022 de nieuwe wet inburgering in werking. Met de nieuwe wet krijgt de 
gemeente weer de regie op de inburgering. Vooruitlopend op de invoering van de nieuwe wet zijn we 
alvast gestart met het goed in beeld brengen van de huidige groep inburgeraars. Ruim 100 personen 
hebben een uitgebreid assessment gedaan. In de pilot inburgering die momenteel loopt geven we hier 
een vervolg aan. Dit betekent dat we met de huidige groep aan de slag zijn gegaan om tot betere 
resultaten te komen. Tegelijk willen we op die manier ons voorbereiden op de nieuwe wet, zodat we er 
klaar voor zijn als de wet wordt ingevoerd.  
 
Vooruitblik 2021 
De taakstelling voor de eerste helft van 2021 bedraagt 26 personen.  
De instroom van vluchtelingen is op dit moment nog steeds laag. Hoe dit zich gaat ontwikkelen in de loop 
van het jaar valt niet te voorspellen. Wel is de IND de ontstane achterstand aan het wegwerken, 
waardoor de taakstelling voor komend half jaar en naar verwachting ook voor de 2e helft van dit jaar hoog 
is. In gesprekken met woningcorporaties zien wij knelpunten aankomen om deze taakstelling geheel te 

realiseren. We gaan daarom, bij voorkeur samen met andere Drentse gemeenten, kijken of er 
mogelijkheden zijn om op een creatieve en proactieve manier deze taakstelling toch te realiseren. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harma Kooijinga, tel. 0592 266851 / 0621426546 of 
per mail h.kooijinga@tynaarlo.nl. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders 
 
O. de Jager RC MAC drs. M.J.F.J. Thijsen 
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