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Aan              : Gemeenteraad 

Van             : College van burgemeester en wethouders 

Onderwerp  : Vierde kwartaalrapportage huisvesting vergunninghouders  

Datum        : 30 januari 2023 

Documentnr  : D23.000343 

Zaaknummer : ZK22000190 

Inleiding: 

Middels een memo (d.d. 25 oktober 2022) bent u geïnformeerd over de stand van zaken in het 

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

 

- de stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de periode oktober 2022 tot en met 

december 2022; 

- de hoogte van de taakstelling van het eerste half jaar 2023.         

 

Hoe is de uitvoering gegaan van oktober tot en met december 2022? 

In het laatste kwartaal hebben we bovenop de wettelijke taakstelling, 9 mensen extra kunnen 

huisvesten. Hierdoor zijn we enigszins tegemoet gekomen aan de bestuurlijke afspraken welke zijn 

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

vergunninghouders in de laatste drie maanden van 2022. Op d.d. 7 september 2022 heeft Minister 

de Jonge 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. Hiermee wilde men een 

voorsprong nemen op de taakstelling van de eerste helft van 2023. Op deze wijze kan er een 

snellere uitstroom uit de AZC’s gerealiseerd worden en daarmee zal de druk op de AZC’s verlagen. 

Voor gemeente Koggenland betekende dit een extra opgave van 19 personen, waarvan we er negen 

hebben gerealiseerd. Dit is conform het collegebesluit van 11 oktober 2022, waarbij het college 

heeft besloten om te streven om meer vergunninghouders te plaatsen dan wettelijk noodzakelijk. 

 

De hoogte van de taakstelling voor komend half jaar 

De taakstelling van het eerste halfjaar van 2023 is het huisvesten van 28 vergunninghouders. Gezien 

de extra realisatie in 2022 (wat een voorsprong was op de taakstelling van 2023) is er een voorstand. 

Om die reden moeten er 19 mensen gehuisvest worden in het eerste half jaar. De taakstelling voor 

het tweede half jaar zal in april 2023 bekend worden gemaakt.  

 

Plan van aanpak 2023 

In februari actualiseren we het plan van aanpak van 2022. In dat plan van aanpak worden opties 

genoemd op welke wijze we de taakstelling voor komend jaar kunnen voltooien. Het plan van 

aanpak zal eveneens via een memo met de gemeenteraad worden gedeeld.   


