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Aan              : Gemeenteraad 

Van             : College van burgemeester en wethouders 

Onderwerp  : Taakstelling huisvesting vergunninghouders 

Datum        : 11 mei 2022 

Documentnr  : D22.003969 

Zaaknummer : ZK22000190 

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

van het eerste kwartaal 2022. Daarnaast informeren wij u over de inhoud van de taakstelling van het 

2e halfjaar 2022. 

 

De taakstelling voor het eerste half jaar is reeds gerealiseerd. 

Uit onderstaand overzicht blijkt dat gemeente Koggenland 8 vergunninghouders moest huisvesten 

om te voldoen aan de wettelijke taakstelling van het 1e halfjaar van 2022. Omdat het woningbedrijf 

Koggenland ten opzichte van de Woonschakel een achterstand had in het realiseren van de 

taakstelling lag hier een opdracht voor het woningbedrijf. Het woningbedrijf heeft de taakstelling 

voor het eerste half jaar reeds gerealiseerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het huisvesten van 18 vergunninghouders is de taakstelling voor het tweede half jaar. 

De landelijke taakstelling voor het 2e half jaar van 2022 is 13.500. Dit aantal is gebaseerd op het te 

verwachten aantal asielzoekers dat een verblijfsvergunning krijgt in de periode van 1 april tot 

en met 30 september 2022 en het hogere aantal asielzoekers dat in de periode van 1 januari tot 1 

april 2022 een vergunning heeft gekregen. Dit aantal is hoger dan het aantal van 10.000 dat in 

september afgelopen jaar werd verwacht. Dit komt omdat er in 2021 ondanks de coronacrisis meer 

nareizigers naar Nederland zijn gekomen dan eerder werd ingeschat. Tegelijkertijd zorgden de 

ontwikkelingen in Afghanistan voor meer mensen die een verblijfsvergunning kregen. Onder meer 

deze omstandigheden hebben ervoor gezorgd dat het aantal nu op 13.500 is 

vastgesteld. Lokaal is de taakstelling vastgesteld op 18 vergunninghouders.  

 

Het is nog onduidelijk wat de situatie in Oekraïne voor invloed gaat hebben op de taakstelling. Voor 

nu is er een voorzichtige prognose gesteld dat de taakstelling in de eerste helft van 2023 op 11.000 

gaat uitvallen. De coronacrisis (en eventuele reisbeperkingen) en de vluchtelingensituatie van 

Oekraïne maken deze prognose heel onzeker.   

 

Onderstaande tabel geeft aan hoeveel vergunninghouders het woningbedrijf en de woonschakel 

nog moeten huisvesten. Dit is een ander getal dan de eerder genoemde 18, omdat we de 

voor/achterstand van het jaar 2021 erbij moeten rekenen.  

 

Taakstelling 2022  

Voorstand vanuit 2021 5 

Taakstelling 1e halfjaar 2022 13 

Totaal te realiseren 1e half jaar 

2022 
8 

Realisatie 1e half jaar 2022 10 
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Stand van zaken realisatie 2022 100% 

Taakstelling 26 

Gerealiseerd 10 

Nog te realiseren 16 

  

 

Vervolg  

We streven ernaar om vaart te houden in het huisvesten van vergunninghouders zodat we bijdragen 

aan een snelle uitstroom uit het COA en we voorkomen dat we aan het einde van het jaar een grote 

opgave hebben. Dit doen we onder andere door uitvoering te geven aan het plan van aanpak (deze 

is u aangeboden, memo D22.001259).  

Uiterlijk op 31 juli 2022 stellen wij een bijstelling van het plan van aanpak vast. Wij zullen u 

informeren over de bijstelling van het plan van aanpak. Ook geven wij dan opnieuw de stand van 

zaken weer met betrekking tot de taakstelling.  

 

 


