VVD Gemert-Bakel schriftelijke vragen
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. Zo ja wanneer?
Antwoord:
Op 4 november 2020 is de landelijke taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders
gepubliceerd in de Staatscourant.
Het college is door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijk relaties schriftelijk
geïnformeerd op 5 november 2020.
Hoeveel vergunninghouders heeft Gemert-Bakel in totaal voor de jaren 2018, 2019 en 2020
gehuisvest / opgevangen?
Antwoord:

2018: 38
2019: 23
2020: 16 (nog 6 te huisvesten voor eind december 2020)
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?
Antwoord:
Ja, dat klopt.
Voor de eerste helft van 2021 is de taakstelling van te huisvesten vergunninghouders in GemertBakel 24. De taakstelling voor de tweede helft van 2021 wordt uiterlijk 1 april 2021 vastgesteld en
gepubliceerd. Deze is naar verwachting ook 24.

Deze taakstelling is nog met veel onzekerheden omgeven, zoals bijvoorbeeld het aantal kansrijke
aanvragen, inwilligingspercentages en het aantal nareizigers. Ook de effecten van de coronacrisis
spelen een rol. In januari 2021 wordt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid gekeken of het
aantal afgegeven vergunningen volgens de productieplanning loopt en of de taakstelling 2021-I op de
juiste hoogte is vastgesteld. Bij een eventuele achterblijvende vergunningproductie, kan uiterlijk in
februari 2021 een tussentijdse bijstelling van de taakstelling 2021-I plaatsvinden.

Heeft de stijging van de opvang huisvesten van vergunninghouders in 2021 een effect op de
capaciteit beschikbare woningen en het huurwoningaanbod in onze gemeente?
Antwoord:
Ja ongetwijfeld. Waarbij opgemerkt dient te worden dat de gemeente samen met Goed Wonen en
vluchtelingenwerk in eerdere jaren ook hogere aantallen heeft moeten huisvesten, dit met
bestuurlijk commitment en een gezamenlijk gevoel van urgentie. Ook in 2021 is Goed Wonen,
conform de geldende prestatie-afspraken, verantwoordelijk voor het realiseren van de taakstelling.
Of deze verhoogde taakstelling effect heeft op de capaciteit van beschikbare woningen en het
behalen van de taakstelling is onderwerp van gesprek van het bestuurlijk overleg tussen Goed
Wonen en het 6-wekelijks overleg van de werkgroep huisvesting en integratie waaraan naast Goed
Wonen en de gemeente, ook het vluchtelingenwerk en Senzer deel neemt.

Is deze ontwikkeling al met Goed Wonen besproken en zijn hier al acties uit voortgekomen?
Antwoord:
In het bestuurlijk overleg op 23 november 2020 is Goed Wonen geïnformeerd over de verhoogde
taakstelling 2021. Op beleidsniveau is dat begin november gebeurd. Goed Wonen geeft aan de
taakstelling voor 2021 te realiseren conform de geldende prestatie-afspraken. De realisatie van de
taakstelling wordt 6-wekelijks besproken in de werkgroep huisvesting en integratie.

Wat betekent de toename aan huisvesten vergunninghouders in 2021 voor het budget
vluchtelingenwerk?
Antwoord
Als de taakstelling hoger is vraagt dat vanzelfsprekend ook meer capaciteit voor de maatschappelijke
begeleiding van vluchtelingenwerk. Dat betekent dat het budget voor vluchtelingenwerk dan wordt
verhoogd.

Welke stappen worden nu ondernomen om de stijging opvang vergunninghouders op een
goede manier op te vangen?
Antwoord
Omdat de komende taakstellingen zo hoog zijn (ten opzichte van voorgaande jaren) is door de
Ministeries van JenV, BZK en SZW samen met de VNG en het IPO een set van
ondersteuningsmaatregelen opgesteld.
Deze set ondersteuningsmaatregelen bestaan uit de volgende categorieën:
- Ondersteuning van het huisvestingsproces;
- Bredere mogelijkheden van huisvesting;
- Financiële impulsen;
- De systematiek rondom de huisvesting

De komende weken worden deze verder uitgewerkt door de betrokken partijen en in december
worden provincies en gemeenten hierover geïnformeerd. Dan zal worden bezien welke stappen
worden ondernomen om de stijging opvang vergunninghouders 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

