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__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
De stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van vergunninghouders in de gemeente Goirle. 
 
Inleiding 
Iedere gemeente heeft een taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders. Het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bepaalt ieder halfjaar de hoogte van de 
taakstelling. De provincie is toezichthouder op dit punt. Er is een brief ontvangen van de provincie 
over de realisatie van de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders in het tweede 
halfjaar van 2017. In deze brief informeren wij u over het oordeel van de provincie.  
 
 Informatie 
 
De taakstelling voor de tweede helft van 2017 is behaald 
De gemeente Goirle diende in het tweede halfjaar van 2017 in totaal 14 vergunninghouders te 
huisvesten. Dit aantal is ruimschoots behaald. De provincie geeft als toezichthouder in haar brief aan, 
dat de gemeente Goirle heeft voldaan aan haar taakstelling en complimenteert de gemeente Goirle 
met het behaalde resultaat. 
 
De stand van zaken op dit moment 
De gemeente Goirle heeft in het tweede halfjaar van 2017 in totaal 9 vergunninghouders gehuisvest. 
Rekening houdend met de voorsprong op de taakstelling uit eerdere perioden, heeft de gemeente 
Goirle per 1 januari 2018 een voorsprong van 17 vergunninghouders. Hiermee is de taakstelling voor 
vergunninghouders voor het eerste halfjaar van 2018 al bijna behaald. 
 
Vervolg 
Het feit dat de gemeente Goirle haar taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders heeft 
behaald is mede te danken aan de constructieve samenwerking met Woonstichting Leystromen. 
Daarnaast heeft de plaatsing van 38 alleenstaande minderjarige vergunninghouders (AMV'ers) bij 
Kompaan en De Bocht een grote rol gespeeld in de realisatie van de taakstelling. De plaatsing (en het 
meetellen) van de AMV'ers houdt echter wel in dat de gemeente Goirle de AMV'ers die de leeftijd 
van 18 jaar bereiken, vervolghuisvesting (dat wil zeggen: huisvesting buiten Kompaan en De Bocht) 
moet bieden. Op dit punt ligt een grote uitdaging voor de komende periode. Hierover vindt 
afstemming plaats in de regio. 
__________________________________________________________________________________ 
 
 


