
College 

 

 
 

 

Raadsinformatiebrief 

  

Aan Raad 

Portefeuillehouder Tess van de Wiel 

Onderwerp Taakstelling huisvesting vergunninghouders 

Datum 20-04-2021 

__________________________________________________________________________________ 
Kennisnemen van 
het toezichtsoordeel van de provincie over de realisatie van de taakstelling voor huisvesting van 
vergunninghouders in het tweede halfjaar van 2020. 
 
Inleiding 
Als toezichthouder op de taakstelling huisvesting van vergunninghouders heeft de provincie Noord-
Brabant ons op 4 maart 2021 een brief gestuurd. In deze brief geeft de provincie haar 
toezichtsoordeel over de realisatie van de taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders. Het 
oordeel van de provincie is dat de gemeente Goirle niet heeft voldaan aan de taakstelling, maar dat 
dit verschoonbaar is. 
 
Informatie 
Taakstelling 
De gemeente Goirle had voor het tweede halfjaar van 2020 een taakstelling voor het huisvesten van 
9 vergunninghouders. Er was uit voorgaande perioden een achterstand van 14 vergunninghouders. In 
totaal diende de gemeente Goirle voor 1 januari 2021 23 vergunninghouders te huisvesten. Dit 
aantal is niet behaald. Dit is grotendeels te wijten aan de maatregelen die door de rijksoverheid zijn 
uitgevaardigd ter bestrijding van de coronapandemie. 
 
Door de ‘coronamaatregelen’ kwamen de 11 hervestigers een half jaar later aan in Nederland, dan 
gepland. Om dezelfde redenen konden 5 nareizende familieleden van een referent in Goirle niet naar 
Nederland reizen. Tot slot blijkt dat twee in Goirle gehuisveste vergunninghouders (nog) niet zijn 
meegerekend voor de taakstelling. Hierover is overleg gaande met het COA.  
 
Oordeel van de provincie 
Gelet op het bovenstaande is de provincie in haar rol als toezichthouder van mening dat het niet 
behalen van de taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders verschoonbaar is. 
 
In schema 

Datum Gehuisvest Aantal Taakstelling 

01-01-2021   -23 

06-01-2021 Hervestigers Goirle 6 -17 

06-01-2021 Hervestigers Riel 5 -12 

17-03-2021 Nareizigers 5 personen 5 -7 

30-03-2021 Gezin 8 personen 8 +1 
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Hervestigers 
De gemeente Goirle heeft in 2020 in samenwerking met Woonstichting Leystromen, 
ContourdeTwern, de Werkgroep opvang statushouders (WOS) en het COA besloten om hervestigers 
te huisvesten. Hierover hebben wij uw raad op 3 februari 2020 geïnformeerd. Er zijn twee Syrische 
gezinnen, afkomstig uit een vluchtelingenkamp in Libanon, gehuisvest. Een gezin van 6 personen is 
gehuisvest in Goirle, een gezin van 5 personen is gehuisvest in Riel. De geplande aankomst van de 
gezinnen was eind april 2020. Voor beide gezinnen was er een woning beschikbaar die volgens de 
richtlijnen van het COA ‘kampeerklaar’ was ingericht. Echter, door de uitbraak van het Coronavirus 
en de maatregelen die zijn afgekondigd voor de bestrijding daarvan, konden de gezinnen niet 
uitreizen naar Nederland. Uiteindelijk zijn de gezinnen eind oktober en begin november 2020 
aangekomen in Nederland. Zij hebben een warm welkom gekregen in de gemeente Goirle. In januari 
2021 zijn de gezinnen door het COA meegeteld voor de taakstelling voor huisvesting van 
vergunninghouders. Hierdoor zijn ze niet meegeteld in de cijfers van 2020. 
 
Op 21 januari 2021 heeft een evaluatie van de plaatsing van de hervestigers plaatsgevonden met het 
COA, Woonstichting Leystromen en ContourdeTwern. Vanwege de coronamaatregelen is de 
huisvesting anders verlopen dan gepland. Hierop heeft geen van de samenwerkende partijen invloed 
gehad. Voor wat betreft de overige zaken, zoals het beschikbaar hebben van de woningen, het 
‘kampeerklaar’ inrichten ervan, de ontvangst van de hervestigers en de inzet van maatschappelijke 
begeleiding is alles naar tevredenheid verlopen. Samen met Woonstichting Leystromen en 
ContourdeTwern zullen wij op korte termijn beslissen of wij ook in 2021 weer hervestigers gaan 
plaatsen in de gemeente Goirle. 
 
Vervolg 
De taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders voor het eerste halfjaar van 2021 bedraagt 
19 vergunninghouders. Dat is fors hoger dan de taakstelling van 9 vergunninghouders in het laatste 
halfjaar van 2020. Voor het tweede halfjaar van 2021 is de taakstelling nog niet bekend, maar naar 
verwachting zal die ook ongeveer 19 vergunninghouders bedragen. Daarnaast heeft Sterk Huis haar 
beleid rondom de opvang van alleenstaande minderjarige vergunninghouders (AMV’ers) gewijzigd. 
Sterk Huis gaat AMV’ers met ingang van april 2021 plaatsen op locaties in Breda. De AMV’ers die nu 
nog bij Sterk Huis verblijven, verhuizen dan ook naar Breda. Deze AMV’ers zijn bij plaatsing in Goirle 
meegeteld voor de taakstelling, en gaan daar, bij verhuizing naar Breda, weer vanaf. Het gaat om 9 
AMV’ers. Er wacht ons dus nog een forse opgave. We zijn inmiddels in overleg met Woonstichting 
Leystromen en ControurdeTwern over hoe we deze opgave kunnen gaan realiseren in 2021. Tot slot 
zullen wij onderzoeken of er mogelijkheden zijn om huisvesting voor vergunninghouders te vinden 
buiten het aanbod van Woonstichting Leystromen om. Wij zullen uw raad hierover op gezette tijden 
informeren.  
 
Communicatie 
De brief van de provincie is intern besproken met de Domeinmanager Sociaal, de portefeuillehouder 
en de coördinator statushouders. Extern is het oordeel van de provincie ter kennis gebracht van 
Woonstichting Leystromen en ContourdeTwern. 
 
Bijlagen 
De brief van de provincie met het toezichtoordeel is bijgevoegd. 
__________________________________________________________________________________ 


