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Taakstelling huisvesting vergunninghouders, eerste helft 2021

In deze brief informeer Ik u, naar aanlelding van de publicatie van de
staatssecretarls van Justitie en Veiligheid in de Staatscourant, over de

taakstelling huisvesting vergunninghouders voor de periode van 1 januari 2021
tot en met 30 juni 2021.

Graag wil ik hierbij mijn dank en waardering uitspreken voor de inzet en de

geleverde resultaten door gemeenten en corporaties in het afgelopen half jaar,
waarbij covid-19 de omstandigheden om deze doelgroep te huisvesten erg hebben
bemoeilijkt. Ik hoop ook voor de taakstelling voor de eerste helft 2021 weer te
kunnen rekenen op een stevige inzet om deze te realiseren.

Taakstelling huisvesting vergunninghouders
Op 4 november 2020 is de landelijke taakstelling voor het huisvesten van
vergunninghouders gepubliceerd in de Staatscourant.^ Voor de eerste helft van
2021 is de taakstelling door de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
vastgesteld op 13.500 te huisvesten vergunninghouders en is daarmee 7.000
hoger dan de afgelopen taakstelling (tweede helft 2020).
Zoals de staatssecretaris in bovenstaande publicatie heeft vermeld, is de
taakstelling berekend aan de hand van de verwachting van het nieuwe aantal
personen dat een verblijfsvergunning ontvangt in de periode 1 oktober 2020 t/m
31 maart 2021. De taakstelling is in de eerste helft van 2021 hoger dan in de
tweede helft van 2020 (toen 6.500). De IND en de Taskforce zullen naar
verwachting in de laatste drie maanden van 2020 veel meer beslissingen op asiel
nemen, waardoor er ook meer asielzoekers een vergunning zullen ontvangen.
O.a. de ontwikkelingen met betrekking tot de bestrijding van het corona-virus in
de komende periode kunnen echter van invloed zijn op het aantal
vergunninghouders dat daadwerkelijk voor huisvesting bemlddeld kan worden in
de eerste helft van 2021. Om de hoogte van de taakstelling 2021-1 zo goed
mogelijk aan te laten sluiten bij de werkelijke productie, wordt uiterlijk in januari
2021 een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Mocht de uitkomst daar aanleiding
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toe geven, dan kan de hoogte van de taakstelling 2021-1 naar beneden toe
worden bijgesteld. Een eventuele verhoging wordt in de taakstelling van de
tweede helft van 2021 meegenomen, aldus de staatssecretaris van Justitle en
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Veiligheid in de Staatscourant.

In de publicatie heeft de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid tevens een
prognose gegeven van de taakstelling 2021-11. Deze zai voor de periode 1 juli tot
en met 31 december 2021 naar verwachting ook 13.500 te huisvesten
vergunnlnghouders bedragen. De taakstelling voor 2021-11 zaI door de
staatssecretaris van ]ustitie en Veiligheid voor 1 april 2021 worden vastgesteld.
Ten slotte wijs ik u op de brief van de leden van de Landelijke Regietafel Migratie
en Integratie (LRT) van 3 november jongstleden, waarin
ondersteuningsmaatregelen zijn aangekondigd die gemeenten moeten heipen bij
het halen van deze forse taakstelling. Deze maatregelen zijn door de ministeries
van JenV, BZK en SZW en door de VNG en IPO gezamenlijk opgesteld. De leden
benadrukken in de brief dat het aanbieden van een set

ondersteuningsmaatregelen niet gebruikelijk is bij de halfjaarlijkse taakstelling,
maar omdat de komende taakstellingen dermate hoog zijn (ten opzichte van de
afgelopen jaren) zij waar mogelijk gemeenten tegemoet willen komen om deze
opgave in 2021 te kunnen realiseren.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
namens deze,
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