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Beste leden en burgerleden,
De huisvesting van statushouders is een wettelijke verantwoordelijkheid van gemeenten. Gemeenten krijgen ieder half
jaar door het Rijk een taakstelling opgelegd van het aantal te huisvesten statushouders. Deze taakstelling wordt door het
Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) naar inwonertal over de gemeenten verdeeld. De Provincie Noord-Brabant houdt
toezicht op de huisvesting van statushouders.
Op 4 maart 2019 heeft de afdeling Toezicht van de Provincie Noord-Brabant haar toezichtoordeel over de huisvesting
van statushouders in de 2de helft van 2018 toegezonden. Het oordeel luidt: verschoonbaar.
Verschoonbaar wil zeggen dat onze gemeente de taakstelling niet heeft gehaald maar om redenen die ons niet
aangerekend worden. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om te weinig statushouders die aan onze gemeente gekoppeld
waren om de taakstelling te kunnen behalen.
Taakstelling 2018-11

Extra te huisvesten
statushouders uit
Pact van Brabant
(2016)

Totaal

Aantal werkelijk
gehuisveste
statushouders

Onderrealisatie

42

26

68

52

16

Ook over de 1 ste helft van 2018 luidde het toezichtoordeel van de Provincie Noord-Brabant 'verschoonbaar'.
Taakstelling 2018-1

Extra te huisvesten
statushouders uit
Pact van Brabant
(2016)

Totaal

Aantal werkelijk
gehuisveste
statushouders

Onderrealisatie

50

26

76

49

27

Destijds heeft het College bij brief gericht aan de Commissaris van de Koning, dhr W. van de Donk, bezwaar gemaakt
tegen het feit dat de opgelopen achterstand doorgeschoven werd naar de 2cte helft van 2018. Immers is de gemeente niet
debet aan het ontbreken van statushouders in de asielzoekerscentra en daarmee het tekort aan koppelingen aan onze
gemeente. ln haar antwoord verwees de Provincie naar het standpunt van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,
die onlangs besloten heeft dat het tekort aan koppelingen in 2018 wordt overgeheveld naar 2019.

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact: www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T 140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN: NL 418NGH 0285000942
B BIC BNGHNL2G

Uit recente cijfers van de Provincie blijkt dat maar liefst 33 gemeenten in Noord-Brabant de taakstelling over de 2de helft
van 2018 om verschoonbare redenen niet hebben gehaald. Daarom heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
besloten dat de taakstelling voor 2019 wordt verlaagd. De staatssecretaris geeft met de verlaging van de taakstelling
gehoor aan gemeenten die aangeven achterstanden op te bouwen omdat ze vanuit het COA minder statushouders
toegedeeld krijgen. Van het aanpassen van de onderrealisatie uit 2018 is vooralsnog geen sprake.

De opgave voor de 1ste helft van 2019 is als volgt:
Taakstelling 2019I

23

Extra te huisvesten
statushouders uit
Pact van Brabant
(2016)
26

Totaal

57

Extra te huisvesten
statushouders uit
onderrealisatie
2018
43

Totaal

92

Onzeker is nog of er voldoende statushouders aan onze gemeente gekoppeld worden om de volledige taakstelling te
behalen. Wederom geldt dat we alleen voldoende statushouders kunnen huisvesten en begeleiden wanneer er binnen
een redelijke en billijke termijn voldoende koppelingen zijn. ln de 1st• maanden van 2019 zijn 26 personen gehuisvest en
krijgen 19 personen binnenkort een woning toegewezen (peildatum 1 mei 2019). Er staan slechts 5 personen op de
wachtlijst.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer J.J. van
Schaik, teammanager Maatschappij.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,

secretaris,

