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Via dit memo informeren wij u over de realisatie van de taakstelling huisvesting  vergunninghouders 2021.  

Daarnaast informeren wij u over de inhoud van de taakstelling van het 1e  halfjaar 2022.  

 

2021 

Taakstelling 2021  

Achterstand vanuit 2020 6 

Taakstelling 1e halfjaar 2021 18 
Taakstelling 2e halfjaar 2021 15 

Totaal te realiseren 2021 39 

Realisatie 2021 44 

 

Uit het overzicht blijkt dat er is voldaan aan de wettelijke taakstelling en dat er een voorstand van 5 gehuisveste 

vergunninghouders is gerealiseerd.  Deze voorstand is ontstaan in verband met gezinshereniging1.  

 

2022 

De landelijke taakstelling voor het 1e halfjaar van 2022 is 10.000. Het Rijk heeft vanwege de coronacrisis en de 

eventuele reisbeperkingen nog te veel onzekerheid bij het goed kunnen inschatten van de verwachten aantallen en 

heeft daarom geen prognose van de taakstelling voor het 2e halfjaar 2022 opgenomen. Daarom kunnen wij uw raad 

dan ook alleen informeren over de taakstelling van het 1e halfjaar 2022. Uiterlijk op 1 april 2022 maakt het Rijk 

bekend wat de taakstelling voor het 2e halfjaar 2022 gaat worden.  Wij schatten op dit moment in dat de 

taakstelling voor het 2e halfjaar 2022 hoger gaat worden dan voor het 1e halfjaar 2022.  

 

Taakstelling 2022  

Voorstand vanuit 2021 5 

Taakstelling 1e halfjaar 2022 13 

Taakstelling 2e halfjaar 2022 nog niet bekend 

Totaal te realiseren 1e halfjaar 2022 8 

 

Wij stellen uiterlijk op 1 maart 2022 een plan van aanpak over de realisatie van de taakstelling voor het jaar 2022 

vast. Wij zullen uw raad infomeren over dit plan van aanpak.  

 
1 Een vluchteling die in Nederland een verblijfsvergunning heeft gekregen, heeft recht op gezinshereniging. Dit betekent dat zijn of haar 

gezinsleden onder strikte regels naar Nederland mogen komen. Deze gezinsleden worden veelal gehuisvest in de woning van de 

vergunninghouder.  


