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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 12 augustus 2019 heeft de afdeling Toezicht van de Provincie Noord-Brabant haar toezichtoordeel over de
huisvesting van statushouders in de 1ste helft van 2019 toegezonden. Het oordeel luidt: voldoet niet doch

verschoonbaar.
Verschoonbaar wil zeggen dat onze gemeente de taakstelling niet heeft gehaald maar om redenen die ons niet
aangerekend kunnen worden. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om te weinig statushouders die aan onze gemeente
gekoppeld waren om de taakstelling te kunnen behalen.

Taakstelling
2019/1

Achterstand uit
eerdere perioden

Totale taakstelling

Realisatie tot 1 juli
2019

Realisatie tot 1
augustus 2019

23 personen

84 personen

107 personen

26 personen

42 personen

Inlopen verschoonbare achterstand
De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft in december 2018 besloten dat, ondanks het tekort aan koppelingen
in 2018, het restant van de taakstelling werd overgeheveld naarde 1ste helft van 2019. In deze 1ste helft was wederom
sprake van te weinig koppelingen. Hierdoor is een oplopende achterstand ontstaan. De taakstelling voor de 2de helft van
2019 is vastgesteld op 23 personen. De verwachting is dat in de 2de helft van dit jaar opnieuw een tekort aan
koppelingen zal zijn. Dit betekent dat het nog niet mogelijk is om afspraken te maken over een passende inlooptermijn.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u contact
opnemen met de heer J.J. van Schaik, teammanager Maatschappij. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0164 - 277
874.
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