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Geachte raadsleden,

Graag informeren wij u over de voortgang inzake de realisatie van de taakstelling huisvesting 
vergunninghouders per 1 juli 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 wordt de raad twee keer per jaar geïnformeerd over de 
voortgang in de realisatie van de taakstelling huisvesting vergunninghouders. De informatie sluit daarmee 
aan bij de halfjaarlijkse taakstellingen die gemeenten van het COA ontvangen. 

Verloop 1e helft 2021
Nadat we de afgelopen jaren de taakstelling ruim hebben gerealiseerd, is er nu helaas een achterstand 
ontstaan. We hebben de ontwikkelingen van dit jaar weergegeven in onderstaande tabel:
 

Stand 010121 11 achterstand
Taakstelling 1e helft 2021 26
Te huisvesten 37
Gehuisvest 16
Stand 010721 21 achterstand
Taakstelling 2e helft 2021 22
Te huisvesten 43 achterstand

Door een aantal ontwikkelingen is dit aantal al fors teruggebracht. Inmiddels is er namelijk een correctie 
doorgevoerd door het COA, verwachten we een flink aantal gezinsherenigers en hebben we 3 woningen 
toegewezen gekregen, waarmee we voor de rest van het jaar nog 17 personen moeten huisvesten. 
Uiteraard is niet bekend of alle nareizigers die we verwachten ook daadwerkelijk dit half jaar zullen 
arriveren, maar de woonruimte is in ieder geval al voor hen beschikbaar.

In 2020 maar ook in 2021 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 verhuisd.

12 weken termijn
De 12 weken termijn die het COA hanteert tussen koppeling aan de gemeente en het aanbieden van 
woonruimte wordt overschreden, omdat er binnen deze termijn geen geschikte woning beschikbaar komt. 
Dit is een landelijk beeld. Er zijn te weinig woningen in verhouding tot de hoge taakstelling.
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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 juli 2021 treft u als bijlage aan. 

Vooruitblik
De instroom van vluchtelingen fluctueert, al naar gelang de situatie in de wereld. We volgen nauwlettend 
hoe dit zich ontwikkelt. De IND is de ontstane achterstand in de asielaanvragen aan het wegwerken, 
waardoor de taakstelling voor dit jaar hoog is. In gesprekken met woningcorporaties zien wij 
knelpunten om deze taakstelling geheel te realiseren. De mutatiegraad is laag, waardoor er 
mogelijk te weinig woningen aan ons toegewezen worden voor de huisvesting van 
statushouders. We zijn daarom aan het kijken, bij voorkeur samen met andere Drentse gemeenten, 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

J.W. Westen drs. M.J.F.J. Thijsen
Loco-gemeentesecretaris burgemeester
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