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__________________________________________________________________________________ 
 
Op 2 februari 2021 ontvingen wij tijdens de besluitvormende raadsvergadering een vraag van Trix 
Vissers- van Herpen (VVD). Hierop is toegezegd deze vraag schriftelijk te beantwoorden. Hieronder 
treft u de gestelde vraag aan, met het daarbij behorende antwoord. 
 
Vraag: 
De raad schriftelijk informeren over werkzaamheden voor een plan van aanpak voor huisvesting van 
vergunninghouders. 
 
Antwoord  
Wij zijn gestart met het opstellen van een plan. In dit plan staan een aantal oplossingsrichtingen die 
de gemeente kan kiezen om te kunnen (blijven) voldoen aan de taakstelling voor de huisvesting van 
vergunninghouders. Er is gekozen om een dergelijk plan op te stellen omdat: 

• de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders in het eerste halfjaar van 2021 
fors hoger is dan in het tweede halfjaar van 2020, te weten 19 vergunninghouders in het 
eerste halfjaar van 2021, tegenover 9 in het tweede halfjaar van 2020. De verwachting is dat 
de taakstelling in het tweede halfjaar van 2021 ook rond de 19 vergunninghouders zal liggen. 
De verhoging van de taakstelling heeft te maken met het feit dat de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND) de achterstand bij het afgeven van verblijfsvergunningen aan het 
inlopen is. Hierdoor krijgen in relatief korte tijd veel asielzoekers een verblijfsvergunning. Het 
is dan aan de gemeenten om deze vergunninghouders te huisvesten; 

• de gemeente Goirle het jaar 2020 is geëindigd met een achterstand op de taakstelling. Deze 
achterstand was – naar het oordeel van de provincie – verschoonbaar1. Nu de taakstelling in 
2021 fors hoger zal zijn, zal de gemeente Goirle meer moeite hebben om de taakstelling te 
behalen; 

• er sprake is van krapte op de woningmarkt; 

• het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vaak alleenstaanden aan de gemeente Goirle 
koppelt, waardoor er andersoortige woningen2 nodig zijn om de taakstelling te kunnen 
behalen. 

 

 
1 Hierover zullen wij de raad op korte termijn nader informeren. 
2 Woningtypen geschikt voor 1 persoonshuishouden en/of kamergewijze verhuur 
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Wij verwachten dit plan in de loop van dit jaar vast te kunnen stellen en aan uw raad aan te kunnen 
bieden. 
__________________________________________________________________________________ 


