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Geachte raads- en burgerleden,
Naar aanleiding van crisis in Afghanistan en het weer op gang komen van vluchtelingenstromen is
een tekort ontstaan aan opvangcapaciteit voor asielzoekers. In de asielzoekerscentra wonen nog
veel vergunninghouders die in afwachting zijn van huisvesting in de gemeenten. De lange wachttijd
staat in verband met de woningcrisis met beperkte doorstroming en capaciteit in passende sociale
huurwoningen.
De provincie ziet toe op de taakstelling en heeft de gemeenten opgeroepen noodopvang en
huisvesting beschikbaar te stellen. Vanuit Boekel hebben aangegeven niet te beschikken over
opvanglocaties en dat we alles in het werk stellen om de opgelegde taakstelling huisvesting
vergunninghouders te halen.
De Commissaris van de Koning heeft een dringend beroep gedaan op de gemeenten om de
taakstelling versneld te realiseren. Hierbij brengen wij uw raad op de hoogte van de wijze waarop
wij daar gehoor aan geven.
Taakstelling huisvesting vergunninghouders
Op grond van de woningwet is de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning
(vergunninghouders) opgedragen aan de gemeenten. Met een halfjaarlijkse taakstelling,
afhankelijk van de toe te kennen verblijfsvergunningen, worden deze mensen verdeeld over de
gemeenten, naar rato van inwoneraantal. Het centraal orgaan opvang asielzoekers COA koppelt
op basis van deze taakstelling vergunninghouders aan de gemeente.
Met woningstichting Peelrand Wonen hebben we prestatie afspraken waarin ook deze taakstelling
is opgenomen. Peelrand Wonen bekijkt bij iedere woningopzegging of deze passend is voor deze
doelgroep. Vanuit een redelijke verdeling met andere doelgroepen is in de afspraken opgenomen
dat men maximaal 10% van de vrijkomende woningen voor vergunninghouders beschikbaar stelt.
Het aanbod wordt zo veel mogelijk afgestemd op de koppelingen van de COA. Dit varieert van
alleenstaanden tot gezinnen met kinderen. Deze samenwerking met Peelrand Wonen verloopt
goed. Voor de begeleiding van deze nieuwe inwoners van Boekel en Venhorst werken we nauw
samen met Vluchtelingenwerk Boekel en Meierijstad.
De taakstelling 2021 is verdubbeld ten opzichte van eerdere jaren vanwege een inhaalslag bij de
IND. In nauwe samenwerking met Peelrand Wonen, Vluchtelingenwerk Boekel, Meierijstad en
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COA wordt de huidige taakstelling voor 2021 (en de achterstand vanuit eerdere jaren) zeer
waarschijnlijk voor het eind van dit jaar gehaald:
Momenteel worden twee woningen gereed gemaakt voor een gezin met 4 en een gezin met 5
personen. Voor twee personen op de COA lijst komt waarschijnlijk in december een woning en
appartement beschikbaar.
Taakstelling 2021
Achterstand voorgaande jaren
Totale opgave 2021
Reeds gehuisvest 2021: 3 woningen
Beschikbaar november: 2 woningen
Gepland nog te huisvesten 2021:

16 personen
6 personen
22 personen
11 personen
9 personen
2 personen

Taakstelling eerste helft 2022

7 personen

We kiezen er voor om de uitvoering van de taakstelling huisvesting vergunninghouders zo veel
mogelijk regulier via de huidige samenwerking voort te zetten. Daarmee worden de
nieuwkomers meteen in een reguliere woning gehuisvest waar ze aan hun nieuwe toekomst
kunnen gaan werken.
Versnelling
In aanvulling op bovenstaande reguliere uitvoering heeft ons college op 2 november 2021
besloten om de resterende taakstelling 2021 (2 personen) en de taakstelling eerste helft 2022
(7 personen) versneld uit te voeren.
Daarmee dragen we bij aan het verminderen van de noodsituatie in de opvang van
vluchtelingen. Door de vergunninghouders die aan onze gemeente gekoppeld zijn eerder naar
Boekel te laten verhuizen ontstaat ruimte in de azc’s voor nieuwe asielzoekers.
Om dit mogelijk te maken worden tijdelijk twee leegstaande appartementen boven de winkels
aan het Agathaplein ter beschikking gesteld. Daar kunnen de mensen vanuit het azc op korte
termijn naar toe verhuizen. Dit is voor hen een tussen oplossing in afwachting van reguliere
huisvesting door Peelrand Wonen.
Door dit samen met andere gemeenten versneld uit te voeren, wordt voorkomen dat
asielzoekers op noodlocaties moeten worden opgevangen.
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