
College 

 

 
 

 
 

Raadsinformatiebrief 

  

Aan Raad 

Portefeuillehouder Tess van de Wiel 

Onderwerp Taakstelling huisvesting vergunninghouders 

Datum 30-05-2022 
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Kennisnemen van 
het oordeel van de provincie over de realisatie van de taakstelling voor huisvesting van 
vergunninghouders in het tweede halfjaar van 2021, de stand van zaken over deze taakstelling op dit 
moment en de hoogte van de taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders voor het 
tweede halfjaar van 2022.  
 
Inleiding 
De Rijksoverheid bepaalt elk half jaar hoeveel vergunninghouders gemeenten een plaats moeten 
geven om te wonen. Dit aantal staat in de taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders. De 
hoogte van de taakstelling hangt af van twee factoren: 

- het aantal inwoners van de gemeente; en 
- het aantal verblijfsvergunningen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwacht af 

te geven in het komende half jaar. 
 
De provincie Noord-Brabant is toezichthouder voor de realisatie van de taakstelling voor huisvesting 
van vergunninghouders. De provincie heeft ons op 8 maart 2022 een brief gestuurd. Daarin geeft de 
provincie haar oordeel over de realisatie van de taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders 
in het tweede halfjaar van 2021. Dit oordeel brengen wij ter kennis van uw raad. Daarnaast geven wij 
uw raad inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de taakstelling op dit 
moment. Tot slot informeren wij uw raad over de taakstelling voor huisvesting van 
vergunninghouders voor het tweede halfjaar van 2022. 
 
Informatie 
Het oordeel van de provincie 
In het tweede halfjaar van 2021 had de gemeente Goirle een taakstelling voor het huisvesten van 15 
vergunninghouders. Uit voorgaande perioden was er nog een achterstand van 14 
vergunninghouders. In totaal diende de gemeente Goirle voor 1 januari 2022 29 vergunninghouders 
te huisvesten. Dit aantal is niet behaald. Maar de achterstand op de taakstelling is wel flink 
teruggelopen. Op 1 januari 2022 was er nog een achterstand van 5 vergunninghouders. Op 1 februari 
2022 zijn er nog 3 personen gehuisvest. De provincie heeft hiermee rekening gehouden in haar 
oordeel.  
 
Het oordeel van de provincie luidt: voldoet niet. Op het dashboard1, dat de provincie publiceert, 
krijgt de gemeente Goirle de kleur rood. Omdat de gemeente Goirle de achterstand in de taakstelling 
flink heeft weten in te lopen, verbindt de provincie geen gevolgen aan het niet behalen van de 
taakstelling.  

 
1 Het dashboard is te vinden op www.brabant.nl/ibt.  

http://www.brabant.nl/ibt
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Stand van zaken taakstelling 
Voor het eerste halfjaar van 2022 heeft de gemeente Goirle een taakstelling van 14 
vergunninghouders. Uit 2021 was er nog een achterstand van 5 vergunninghouders. Daarmee komt 
de totale taakstelling voor het eerste halfjaar van 2022 op 19 vergunninghouders. Inmiddels zijn er 
15 vergunninghouders gehuisvest. Ook is er één nareizend familielid meegeteld voor de taakstelling. 
Dit betekent dat de gemeente Goirle vóór 1 juli 2022 nog 3 personen moet huisvesten. 
 
Taakstelling tweede halfjaar 2022 
In haar brief van 14 april 2022 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
(BZK) de taakstelling voor het tweede halfjaar van 2022 bekend gemaakt. De taakstelling voor de 
gemeente Goirle bedraagt 19 vergunninghouders. Rekening houdend met de opgave die nog resteert 
uit het eerste halfjaar van 2022 houdt dit in dat de gemeente Goirle vóór 1 januari 2023 nog 23 
vergunninghouders moet huisvesten. 
 
In schema: 

Datum Gehuisvest Aantal Taakstelling 

01-01-2022 Taakstelling (14) plus achterstand (5)  -19 

01-02-2022 Huisvesting gezin 3 personen  3 -16 

25-02-2022 Huisvesting alleenstaande  1 -15 

03-05-2022 Huisvesting gezin 5 personen 5 -10 

03-05-2022 Huisvesting gezin 6 personen 6 -4 

18-05-2022 Meetellen gezinshereniger (referent was al gehuisvest) 1 -3 

01-07-2022 Taakstelling tweede halfjaar 2022             -19 

31-12-2022 Te realiseren voor 01-01-2023  22 

 
Vervolg 
Huisvesten van vergunninghouders doet de gemeente Goirle samen met Woonstichting Leystromen, 
de Werkgroep opvang statushouders en ContourdeTwern. Samen met deze partners zal de 
gemeente Goirle zich maximaal inspannen om de taakstelling voor zowel het eerste halfjaar als het 
tweede halfjaar van 2022 te behalen. Daarnaast is de huisvesting van vergunninghouders een 
onderdeel van de ‘regionale taskforce flexwonen’. Deze is opgericht om het  aanbod van betaalbare 
(sociale) huurwoningen voor de verschillende (kwetsbare) aandachtsgroepen te vergroten. Hierover 
is uw raad geïnformeerd met de raadsinformatiebrief van 24 mei 2022. 
 
Communicatie 
Het oordeel van de provincie is onder de aandacht gebracht bij Woonstichting Leystromen en 
ContourdeTwern. 
 
Bijlagen 
De brief van de provincie met het toezichtsoordeel is bijgevoegd. 
__________________________________________________________________________________ 


