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Portefeuillehouder: Piet Poos 

Vragen gesteld door: Fractie SP 

Onderwerp: Statushouders en hervestigers 

Datum: 8 september 2020 

__________________________________________________________________________________ 
Op 29 juni 2020 ontvingen wij drie vragen van de SP-fractie over statushouders en hervestigers op 
basis van artikel 40 Reglement van Orde. Wij stuurden u in de zomer al een bericht waarin wij 
meldden dat de beantwoording op een later moment zou volgen. Hieronder treft u de gestelde 
vragen aan, met het daarbij behorende antwoord. 
 
Vraag 1:  
Heeft de gemeente Goirle in genoemde periode meer vergunninghouders opgenomen dan het 
verplichte aantal dat zij toegewezen kreeg. Zo ja, hoeveel extra vergunninghouders betreft het? 

 
Antwoord: 
Gemeenten krijgen per halfjaar een taakstelling voor huisvesting van vergunninghouders. De 
taakstellingsperiode loopt van 1 januari tot en met 30 juni, of van 1 juli tot en met 31 december. In 
de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2020 was de taakstelling als volgt: 

• Tweede halfjaar 2016:     32 

• Eerste halfjaar 2017:     18 

• Tweede halfjaar 2017:    14 

• Eerste halfjaar 2018:     18 

• Tweede halfjaar 2018:    15 

• Eerste halfjaar 2019:     11 

• Tweede halfjaar 2019:      9 

• Eerste halfjaar 2020:       8 + 

• Totaal     125 
 
In de periode van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2020 heeft de gemeente Goirle 82 
vergunninghouders gehuisvest. Op 1 juli 2016 had de gemeente Goirle een voorsprong op de 
taakstelling van vergunninghouders van 32. Op dit moment is er een achterstand van 13 op de 
taakstelling huisvesting vergunninghouders. De taakstelling voor het tweede halfjaar van 2020 
bedraagt 9 vergunninghouders en is nog niet meegerekend. 
 

• De voorsprong op de taakstelling op 1 juli 2016 bedroeg   32 

• Gehuisvest van 1 juli 2016 tot en met 30 juni 2020  _82 + 

• Totaal gehuisvest      114 

• Achterstand op dit moment       13 + 

• Saldo        127 
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Rekening houdend met de plaatsing van 11 hervestigers (zie antwoord bij vraag 2) heeft de 
gemeente Goirle evenveel vergunninghouders geplaatst dan waartoe zij verplicht was. 
 
Vraag 2: 
Wat is de verklaring voor het eventuele verschil tussen de verplichte taakstelling en het 
daadwerkelijke aantal? 
 
Antwoord: 
Op dit moment is er nog een achterstand op de taakstelling voor huisvesting van 13 
vergunninghouders. De taakstelling voor het tweede halfjaar van 2020 van 9 vergunninghouders 
komt daar nog bij. In samenwerking met Woonstichting Leystromen, ContourdeTwern (CdT) en de 
Werkgroep opvang statushouders (WOS) hebben wij besloten om hervestigers te huisvesten. Het 
gaat om 11 personen. De aankomst van de hervestigers was gepland in de eerste helft van mei 2020. 
Alle voorbereidingen voor de komst van de hervestigers zijn inmiddels getroffen, maar de 
hervestigers zijn nog niet aangekomen in Nederland. Dit is een gevolg van de maatregelen die gelden 
vanwege de uitbraak van het Coronavirus. Hierop heeft de gemeente Goirle geen invloed. De 
aankomst van de hervestigers is nu voorzien in de maand september 2020, maar dit blijft afhankelijk 
van eventuele beperkingen als gevolg van de uitbraak van het Coronavirus. 
 
Vraag 3: 
Bent u op de hoogte van het feit dat hervestigers meetellen voor het realiseren van de gemeentelijke 
taakstelling? 
 
Antwoord: 
Ja, daarvan zijn wij op de hoogte.  
__________________________________________________________________________________ 


