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Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
Vanwege het niet doorgaan van de realisatie van noodopvang voor vluchtelingen in de gemeenten Bergen op Zoom en
Roosendaal, hebben de gemeenten van de subregio Brabantse Wal (Bergen op Zoom - Roosendaal - Rucphen Steenbergen - Woensdrecht) aan de Commissaris van de Koning (CvdK) in de provincie Noord-Brabant het verzoek
gedaan de oorspronkelijke afspraken in het kader van de gemeentelijke taakstelling voor de huisvesting van statushouders
te herstellen. Dit betekent dat de 104 statushouders die de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal elk minder in 2016
zouden hoeven te huisvesten, weer binnen de taakstelling van deze twee gemeenten wordt opgenomen. Voor de overige
gemeenten geldt dat zij in totaal - naar rato van het inwonertal - 208 statushouders minder hoeven te huisvesten dan
overeengekomen was binnen de afspraken in het kader van het ‘Pact van Brabant'.
Het verzoek aan de CvdK dient formeel te worden gedaan, omdat een eerder genomen gezamenlijk besluit van de
gemeenten binnen de subregio Brabantse Wal alleen middels een nieuw gezamenlijk besluit kan worden gewijzigd.
Omdat het 'inlopen’ van 104 statushouders voor de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal als een majeure opgave
mag worden gezien, is de CvdK verzocht het aantal alsnog te huisvesten statushouders uit 2016 over drie jaar te mogen
spreiden. Concreet betekent dit dat verzocht is om de huisvesting van statushouders in de járen 2017-2018-2019 langs
twee sporen te mogen invullen:
»

Spoor 1 betreft de (jaarlijkse) wettelijke taakstelling van 2017 e.v. Deze zal conform de taakstelling binnen het
betreffende kalenderjaar gerealiseerd worden;

»

Spoor 2 betreft het inlopen van de achterstand uit 2016. De gemeenten van de Brabantse Wal hebben gezamenlijk
verzocht om de gemeenten Bergen op Zoom en Roosendaal in de gelegenheid te stellen om de 104 statushouders
die zij per gemeente terugnemen, te huisvesten over een periode van drie jaar. Dat betekent dat gemiddeld per jaar
35 statushouders extra gehuisvest moeten worden bovenop de jaarlijkse wettelijke taakstelling (spoor 1). Voor de
gemeenten Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht betekent de afspraak dat zij - ten opzichte van de eerdere
afspraken - naar rato van het inwonertal de komende drie jaar 208 statushouders minder hoeven te huisvesten.

Taakstelling voor huisvesting van statushouders in Bergen op Zoom voor 2017
Inmiddels is de volledige taakstelling voor huisvesting van statushouders voor 2017 bekend. Deze bedraagt voor onze
gemeente 90 personen (1ste helft 2017: 51 personen 12de helft 2017: 39 personen). Kalenderjaar 2016 heeft Bergen op
Zoom volgens de afspraken uit het Pact van Brabant op +15 afgesloten. Dit betekent dat er 15 personen meer zijn
gehuisvest dan was afgesproken. Deze 15 personen tellen mee voor de taakstelling van de 1s,e helft 2017.
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Wanneer bij de taakstelling 2017, de extra te huisvesten statushouders uit 2016 worden geteld, dient onze gemeente dit
kalenderjaar 90 + 35 s 125 personen te huisvesten.
Overigens is de taakstelling voor de 2de helft van 2017 (zijnde 39 personen) enorm naar beneden bijgesteld ten opzichte
van de eerder afgegeven prognose. Volgens de prognose had onze gemeente 75 personen moeten huisvesten in deze
periode. Dat de taakstelling voor de tweede helft van 2017 lager is dan het afgelopen half jaar, komt doordat er in de
eerste helft van 2017 minder vergunningen door de IND zijn afgegeven dan eerder verwacht. Dit is onder meer het
gevolg van de lagere asielinstroom en de veranderde samenstelling ervan: er komen minder asielzoekers naar
Nederland en bovendien is er voor een deel sprake van minder kansrijke asielverzoeken. Dit leidt tot een afname in de
behoefte aan huisvesting.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er vragen zijn, dan kunt u hiervoor contact opnemen
met de heerP.A.C. Bogers, bereikbaaroptelefoonnummer0164-277 699.
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