
           
 
MEMO van college aan de raad 
 
datum   : 12 juli 2011 

aan   : Gemeenteraad 

van   : College  

onderwerp   : Taakstelling huisvesting statushouders 

Portefeuillehouder : Alwin Hietbrink  

Inlichtingen bij  : Janna Arjaans 

 

Aanleiding  
 Op initiatief van het college als onderdeel van de actieve informatieplicht  
 
Kernboodschap  
 Waar wil het college informatie over verschaffen? 
 College wil informatie verschaffen over: Taakstelling huisvesting statushouders  

 
Toelichting: 

Deze memo gaat over de stand van zaken met betrekking tot de huisvesting van 
statushouders. De rapportage “Realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden 
gemeenten eerste helft 2011” wordt verstuurd naar de provincie Noord-Holland en naar de 
Minister van Immigratie en Asiel. De circulaire van het Directoraat-Generaal Wonen, Wijken 
en Integratie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waarin de 
taakstelling voor het tweede halfjaar van 2011 wordt vermeld is, is bijgevoegd. De 
belangrijkste punten worden in deze memo op een rijtje gezet. 

Inleiding 

 

Volgens artikel 60f van de Huisvestingswet dienen B&W binnen vier weken na afloop van het 
kalenderhalfjaar aan Gedeputeerde Staten verslag uit te brengen over de voortgang van de 
uitvoering van de taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden. Een afschrift hiervan dient 
naar de Minister van Immigratie en Asiel (voorheen Justitie) verzonden te worden.  

Rapportage Realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden gemeenten  

 
Op 1 januari 2011 diende de gemeente Bergen nog twee statushouders uit het tweede 
halfjaar van 2010 te huisvesten. De taakstelling voor het eerste halfjaar van 2011 bedroeg 
negen statushouders. Het eerste halfjaar van 2011 zijn in de gemeente Bergen vijf 
statushouders gehuisvest. Dit betekent dat er op 1 juli 2011 een achterstand van zes 
statushouders was. Begin juli 2011 worden drie kinderen verwacht in het kader van 
gezinshereniging, dus de achterstand bedraagt dan nog drie statushouders. 
 

In de circulaire van het Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie van het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staat de taakstelling voor het tweede halfjaar 
van 2011 voor de gemeente Bergen vermeld: tien statushouders. Met de achterstand van 

Circulaire Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie van het Ministerie BZK 



zes statushouders betekent dit dat in het tweede halfjaar van 2011 nog 16 statushouders 
dienen te worden gehuisvest.  
 
De landelijke huisvestingstaakstelling voor het tweede halfjaar van 2011 bedraagt 5200 
statushouders. De verwachting is dat de landelijke huisvestingstaakstelling voor het eerste 
halfjaar van 2012 4600 statushouders is.  
 
Gemeenten hebben gezamenlijk een achterstand op de taakstelling huisvesting vergunning-
houders. Vanaf 1 juni 2010 is de Taskforce huisvesting vergunninghouders actief. De 
Taskforce heeft als opdracht om de bij de huisvesting van vergunninghouders betrokken 
partijen te begeleiden en te ondersteunen bij het inlopen en wegwerken van de huidige 
achterstand bij de huisvesting van vergunninghouders door gemeenten.  
 
De Taskforce heeft verbetervoorstellen gedaan ten aanzien van de toewijzingsprocedure. Dit 
richt zich op drie sporen: het versnellen van de huidige uitvoeringspraktijk, het voorbereiden 
van de invoering van een nieuwe toewijzingsprocedure en het realiseren van enkele quick 
wins. In Friesland, Drenthe en een deel van de provincie Utrecht wordt ervaring opgedaan 
met de nieuwe toewijzingsprocedure. De Taskforce Thuisgeven zal per 1 juli 2011 haar 
werkzaamheden beëindigen. Samen met de Minister voor Immigratie en Asiel wordt binnen 
het Rijk een project ingericht om de pilots verder te begeleiden en op basis van de adviezen 
van de Taskforce een verdere versnelling van de huisvesting van vergunninghouders voor 
elkaar te krijgen.  
 
 
  
 
Bijlagen  
 Rapportageformat realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden gemeenten 

eerste helft 2011. 
 Circulaire van het Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie van het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Taakstelling huisvesting vergunning-
houders voor het tweede halfjaar van 2011. 
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