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Kennisnemen van 
De stand van zaken rondom de gemeentelijke taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders. 
 
Inleiding 
Als toezichthouder op de taakstelling huisvesting van vergunninghouders heeft de provincie Noord-
Brabant ons op 31 januari 2019 bericht over de constatering dat de gemeente Goirle een achterstand 
heeft op de huisvesting van vergunninghouders. Ze heeft ons in de gelegenheid gesteld om te 
reageren, wat wij op 22 februari 2019 hebben gedaan. Op 8 maart 2019 hebben wij een brief 
ontvangen van de provincie Noord-Brabant met haar toezichtsoordeel inzake de huisvesting van 
vergunninghouders in de tweede helft van 2018. Deze brief bieden wij u ter kennisgeving aan. 
 
Informatie 
Situatie tot nu 
Tot 1 januari 2018 had de gemeente Goirle een voorsprong op de taakstelling voor huisvesting van 
vergunninghouders. Al in juli 2018 heeft het COA aangegeven dat zij te weinig vergunninghouders 
kan koppelen aan gemeenten, waardoor gemeenten de hen opgelegde taakstelling niet kunnen 
behalen. Gemeenten kunnen een vergunninghouder pas huisvesten als hij/zij aan de gemeente is 
gekoppeld. Wanneer dit onvoldoende gebeurt,  is de gemeente dus niet in staat om de taakstelling 
voor huisvesting van vergunninghouders te behalen. Hierbij speelt ook een rol dat het COA rekening 
hield met de komst van nareizigers in het kader van gezinshereniging. Een aantal gezinsherenigingen 
is - door onbekende redenen - niet doorgegaan. Dit leidde, in combinatie met de druk op de sociale 
huurmarkt en de overplaatsing van alleenstaande minderjarige vergunninghouders (AMV'ers) door 
Sterk Huis, tot een grote uitdaging om aan de taakstelling te kunnen voldoen. In de toelichting leggen 
we dit verder uit. 
 
In de loop van 2018 zijn meerdere gesprekken gevoerd met Woonstichting Leystromen en het 
Centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) over de (dreigende) achterstand op de taakstelling.  
Desalniettemin is een achterstand in de taakstelling ontstaan.  
 
Op 1 januari 2019 had de gemeente Goirle een achterstand van 15 op de taakstelling voor 
huisvesting van vergunninghouders. Na 1 januari 2019 zijn er nog drie woningen beschikbaar 
gekomen voor vergunninghouders. Hierdoor zijn er 7 vergunninghouders gehuisvest en is de 
achterstand op de taakstelling teruggebracht tot 8. De taakstelling voor de eerste helft van 2019 
bedraagt 11 vergunninghouders. Dit betekent dat de gemeente Goirle vóór 1 juli 2019 nog 19 
vergunninghouders moet huisvesten.  
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Toelichting 
Zoals gezegd is een belangrijke factor bij het niet behalen van de taakstelling voor huisvesting van 
vergunninghouders dat het COA onvoldoende vergunninghouders aan gemeenten kan koppelen. Dit 
heeft te maken met achterstanden bij het verlenen van verblijfsvergunningen door de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND). Veel gemeenten in de regio -  Dongen, Gilze en Rijen, Heusden, 
Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk - en daarbuiten, hebben te maken met een achterstand op 
de taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders1. 
 
Daarnaast speelt mee dat Sterk Huis de opvang van alleenstaande minderjarige vergunninghouders 
(AMV'ers) in Goirle heeft afgebouwd. Deze AMV'ers zijn bij plaatsing bij Sterk Huis in Goirle 
meegerekend  voor de taakstelling. Wanneer zij zich, voordat zij 18½ jaar oud zijn, vestigen in een 
andere gemeente tellen zij niet meer mee voor de taakstelling van de gemeente Goirle. COA haalt 
hen dan van de taakstelling van de gemeente Goirle af zodat Goirle dit aantal weer moet inlopen. Op 
de verplaatsing van opvang van AMV'ers naar andere gemeenten heeft de gemeente Goirle geen 
invloed. 
 
Goirle heeft de provincie geïnformeerd over het plan van aanpak dat wordt opgesteld om de 
opgelopen achterstand in de taakstelling in te lopen en aan de reguliere taakstelling  te voldoen.  
 
Verschoonbaar 
Het oordeel van de provincie is, alles overwegende, dat de  achterstand van de gemeente Goirle 
verschoonbaar is.  
 
Vervolg 
Wij zijn druk bezig om het plan van aanpak op te stellen om de opgelopen achterstand op de 
taakstelling in te lopen en aan de reguliere taakstelling te voldoen. Hierbij betrekken wij onze 
samenwerkingspartners , COA en Woonstichting Leystromen. 
 
Communicatie 
Woonstichting Leystromen is door ons op de hoogte gebracht van het oordeel van de provincie. 
 
Bijlagen 
-  Brief van de provincie Noord-Brabant. 
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1
 Zie onder meer:  https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/taakstelling-statushouders-achtervolgt-

gemeenten.9610196.lynkx?tid=TIDP153768X0E41E2C7F7AA4AA3A8A5B4AD16D35738YI5&utm_campaign=BB_
NB_Sociaal&utm_medium=Email&utm_source=SMG&utm_content=14-03-2019 

https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/taakstelling-statushouders-achtervolgt-gemeenten.9610196.lynkx?tid=TIDP153768X0E41E2C7F7AA4AA3A8A5B4AD16D35738YI5&utm_campaign=BB_NB_Sociaal&utm_medium=Email&utm_source=SMG&utm_content=14-03-2019
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/taakstelling-statushouders-achtervolgt-gemeenten.9610196.lynkx?tid=TIDP153768X0E41E2C7F7AA4AA3A8A5B4AD16D35738YI5&utm_campaign=BB_NB_Sociaal&utm_medium=Email&utm_source=SMG&utm_content=14-03-2019
https://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/taakstelling-statushouders-achtervolgt-gemeenten.9610196.lynkx?tid=TIDP153768X0E41E2C7F7AA4AA3A8A5B4AD16D35738YI5&utm_campaign=BB_NB_Sociaal&utm_medium=Email&utm_source=SMG&utm_content=14-03-2019

