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Graag informeren wij u over de voortgang inzake de realisatie van de taakstelling huisvesting 
statushouders per 1 januari 2023. In het kader van de wet revitalisering generiek toezicht heeft de raad 
een toezichthoudende taak inzake de huisvesting van statushouders. Om u in staat te stellen uw 
toezichthoudende taak uit te kunnen voeren wordt de raad twee keer per jaar geïnformeerd over de 
voortgang. De informatie sluit daarmee aan bij de halfjaarlijkse taakstellingen die gemeenten van het 
COA ontvangen.  
 
Verloop 2022 
Nadat we de afgelopen jaren de taakstelling hebben gerealiseerd, is er nu helaas een achterstand 
ontstaan. We hebben de ontwikkelingen van het afgelopen jaar weergegeven in onderstaande tabel: 
  

Stand 010122 17 Achterstand * 

Taakstelling 1e helft 2022 20  

Te huisvesten 37  

Gehuisvest 23  

Stand 010722 14 achterstand 

Taakstelling 2e helft 2022 26  

Te huisvesten 40  

Gehuisvest  28  

Stand 010123 12 achterstand 

 
* Op basis van de cijfers van het COA van 1 januari 2022 was de taakstelling van 2021 niet volledig  
gerealiseerd. Maar omdat 28 statushouders (inclusief nareizigers) aan onze gemeente gekoppeld waren 
hadden we volgens het toezichtskader van de provincie toch aan de taakstelling voldaan. 
Nareizigers zijn familieleden uit de eerste graad van een statushouder. Zij tellen mee voor het behalen 
van de taakstelling. Vertraging gezinshereniging is opgenomen in de lijst met verschoonbare redenen in 
het Interbestuurlijk Toezicht van 2021. 
 
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 door de toezichthouder opgestelde interventieladder. De provincie heeft ons per 
brief laten weten dat er per 1 januari 2023 een achterstand is geconstateerd. Wij zullen nu in een gesprek 
met de provincie een plan van aanpak moeten voorleggen om de ontstane achterstand weg te werken.  
 
Het plan van aanpak is reeds in voorbereiding en maakt onderdeel uit van het project ‘Realisatie flexibele 
volkshuisvesting Tynaarlo’. Dit project bestaat eruit dat we flexunits willen realiseren, onder andere voor 
de tijdelijke huisvesting van statushouders. De statushouders kunnen de komende jaren in deze flexunits 
worden gehuisvest, in afwachting van de uitbeiding van de woningvoorraad in onze gemeente. De 
statushouders kunnen dan na het gereed komen van deze uitbreiding op termijn doorstromen naar 
reguliere woningen. Op korte termijn doen wij u een voorstel voor de financiering van dit project 
toekomen.  
 
Een overzicht van het verloop van de huisvesting in de periode 2003 - 2023 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. Het COA verwacht dat de instroom het komende half jaar weer toeneemt. Dit, in 
combinatie met het feit dat de IND de ontstane achterstand in de asielaanvragen aan het wegwerken is, 
leidt ertoe dat de taakstelling wederom hoog is. De taakstelling voor het eerste half jaar 2023 bedraagt 

41. Wij zijn in gesprek om deze taakstelling deels of geheel te realiseren met behulp van genoemde 

flexunits. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harma Kooijinga, tel. 0592 266851 / 0621426546 of 
per mail h.kooijinga@tynaarlo.nl. 
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