20 november 2020
Betreft: taakstelling huisvesting vergunningshouders 2021
Geachte College,
De VVD heeft kennisgenomen van de brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koningsrelaties aan de colleges van Burgemeester en Wethouders en Gedeputeerde Staten
van de provincies over de taakstelling huisvesting vergunningshouders eerste helft 2021
In deze brief van 5 november 2020 wordt duidelijk dat het aantal vergunninghouders in
Nederland voor de eerste helft 2021 op 13.500 is vastgesteld en daarmee ten opzichte van
de 2e helft 2020 met 7.000 zal stijgen. Ook voor de 2e helft 2021 rekent het ministerie op
ongeveer 13.500 vergunninghouders.
Wethouder Steeghs heeft het budget voor vluchtelingenwerk voor 2021 gehalveerd onder
de motivatie dat het aantal vluchtelingen in onze gemeente gedaald is.
Uit de brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties blijkt nu dat het
aantal vergunninghouders t.o.v. de 2e helft 2020 voor de eerste helft 2021 in Nederland
verdubbelt.
De taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders voor de gemeente Gemert Bakel
1e helft 2020 was 10 en wordt voor de eerste helft 2021 vastgesteld op 24 (240%)
De VVD heeft de volgende vragen aan het college.
Heeft u kennisgenomen van bijgevoegde brief. Zoja wanneer?
Hoeveel vergunninghouders heeft Gemert-Bakel in totaal voor de jaren 2018, 2019 en 2020
gehuisvest / opgevangen?
Klopt de analyse van de VVD dat de taakstelling voor het opvangen – huisvesten van het
aantal vergunninghouders voor 2021 zeer sterk zal stijgen in Gemert Bakel en wellicht t.o.v.
2020 meer dan verdubbelt?
Heeft de stijging van de opvang huisvesten van vergunninghouders in 2021 een effect op de
capaciteit beschikbare woningen en het huurwoningaanbod in onze gemeente?

Is deze ontwikkeling al met Goed Wonen besproken en zijn hier al acties uit voortgekomen?
Wat betekent de toename aan huisvesten vergunninghouders in 2021 voor het budget
vluchtelingenwerk?
Welke stappen worden nu ondernomen om de stijging opvang vergunninghouders op een
goede manier op te vangen?
Wij zien uit naar uw reactie.
Met vriendelijke groeten,

Jan Vroomans
Fractievoorzitter VVD Gemert Bakel
Bijlage brief:
- Taakstelling huisvesting vergunninghouders, eerste helft 2021
- Taakstelling 1e helft 2020
- Taakstelling 1e helft 2021

