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Aan              : Gemeenteraad 

Van             : College van burgemeester en wethouders 

Onderwerp  : derde kwartaalrapportage huisvesting vergunninghouders 

Datum        : 7 november 2022 

Documentnr  : D22.009211 

Zaaknummer : ZK22000190 

Inleiding: 

Middels een memo (d.d. 8 augustus 2022) bent u geïnformeerd over de stand van zaken in het 

huisvesten van vergunninghouders. Via dit memo informeren wij u over: 

 

- de inhoud van de brief van Minister de Jonge d.d. 7 september 2022, waarbij gevraagd wordt om 

extra inzet te plegen voor het huisvesten van extra statushouders vooruitlopend op de (verhoogde) 

taakstelling voor het eerste half jaar van 2023.  

- de stand van zaken met betrekking tot de realisatie tot en met september 2022. 

 

Hoe is de uitvoering gegaan tot en met september 2022? 

Op 3 juni jl. hebben de burgemeesters van Noord-Holland Noord laten weten aan de staatssecretaris 

van Justitie en Veiligheid dat zij een versnelling willen bieden in de taakstelling, om zo te 

voorkomen (vanuit ethisch perspectief) dat onze regio een grote groep vluchtelingen in 

carrouselvorm tijdelijk moesten huisvesten. Aan de versnelling was een opgave verbonden en hier 

heeft gemeente Koggenland aan voldaan. Momenteel moeten we wettelijk gezien nog drie 

vergunninghouders plaatsen.   

 

Op d.d. 7 september 2022 heeft Minister de Jonge d.d 7 september 2022 een brief gericht aan 

Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders, en 

corporatiebestuurders. In deze brief wordt aangegeven dat er bestuurlijke afspraken zijn gemaakt 

tussen het Rijk en de medeoverheden om te streven naar het plaatsen van meer dan 20.000 

vergunninghouders. Dit is geen extra taakstelling en daarmee ook niet wettelijk verplicht. Door een 

snellere uitstroom van vergunninghouders uit de AZC’s, worden de problemen bij de overvolle AZC’s 
kleiner. Dit betekent concreet dat er een voorsprong wordt genomen op de taakstelling van de 

eerste helft van 2023. 

In totaal (inclusief de vergunninghouders die nog geplaatst moeten worden) moet de gemeente 

Koggenland dan 19 vergunninghouders plaatsen in de laatste drie maanden van het jaar.  

 

We streven om meer vergunninghouders te plaatsen dan wettelijk noodzakelijk 

We omarmen de gedachte om zoveel mogelijk vergunninghouders te plaatsen. Het plaatsen van 19 

vergunninghouders op korte termijn in permanente huisvesting is alleen niet haalbaar.  

 

De keten heeft moeite met het blijven realiseren van de basisvoorwaarden om ervoor te zorgen dat 

vergunninghouders een stabiele start krijgen in de gemeente waar zij geplaatst worden. Met het 

toch spoedig plaatsen van 19 vergunninghouders, danwel in tijdelijke huisvesting, zorgen we 

weliswaar niet direct voor een stabiele start van de vergunninghouders, maar kunnen deze mensen 

wel starten met de inburgering in onze gemeente. Dit kan alleen onder de voorwaarde dat er een 

goede tussenvoorziening kan worden gevonden en wij – al dan niet in samenwerking met 

gemeenten in de regio – kunnen zorgen voor voldoende ondersteuning (van begeleiding tot 

vluchtelingenwerk tot aan (huisartsen)zorg). Daarnaast moeten vergunninghouders ook 
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uitstroomklaar zijn, wat inhoudt dat zij de juiste papieren moeten hebben incl. BSN nummer. De 

gekoppelde vergunninghouders tot nu toe hebben veelal geen BSN nummer. Zonder BSN nummer 

zijn er geen mogelijkheden tot: geld voor levensonderhoud, zorgverzekering, digiD, lening voor 

eerste huurbetaling en eventueel inrichting, inschrijving in gemeente, inschrijving zorg en onderwijs 

(huisartsen, tandartsen ed).  

 

We zullen ons inspannen zoveel als mogelijk vergunninghouders te plaatsen. We verwachten dat het 

behalen van de gevraagde 19 vergunninghouders, niet haalbaar is vanwege het hierboven 

beschrevene. We verwachten wel aan de wettelijke taakstelling van 2022 te kunnen voldoen.  

 

 

 

 

 


