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Inleiding
De gemeente heeft een wettelijke taak om vergunninghouders (statushouders) te huisvesten. De
taakstelling wordt berekend aan de hand van het aantal inwoners van een gemeente, met het oog
op een proportionele verdeling van de asielzoekers over de Nederlandse gemeenten. Vanuit het
rijk wordt vervolgens ieder half jaar een taakstelling opgelegd. De provincie houdt toezicht op dit
proces. Het Centraal Orgaan Opvang asielzoekers (COA) heeft de taak om te werken aan een zo
snel mogelijke uitstroom uit een asielzoekerscentrum, zodra een asielzoeker een vergunning heeft
gekregen.
Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken in ZOZO rondom de
huisvesting van vergunninghouders (statushouders) en de toekomstige taakstelling voor ZOZ1 in
Vught.

Voorgeschiedenis
De vorige raadsinformatiebrief dateert van 10 maart ZOZO. Hierin informeerden wij u dat de
ontstane achterstanden van de afgelopen jaren zijn ingelopen en dat het actieve toezicht vanuit de
provincie beëindigd is.

Inhoudelijk
De gemeente heeft een wettelijke taak om vergunninghouders te huisvesten. Het afgelopen jaar
hebben wij ons dan ook, samen met woningcorporatie Charlotte van Beuningen ingespannen om
aan onze verplichtingen te voldoen.

1' helft 2020
De taakstelling voor de 1e helft van ZOZO betrof huisvesting van 9 vergunninghouders + 5
vergunninghouders vanuit de achterstand. De wettelijke peildatum (controlemoment of wij aan
onze taak voldaan hebben) 1e helft stond op 1 juli Z020. Per die datum hadden wij 13 mensen
gehuisvest. Op 1 augustus hebben wij alsnog voldaan aan onze taakstelling. De reden van de
verlate huisvesting was dat het COA niet op tijd gezorgd had voor voldoende koppelingen.
Het oordeel van de provincie luidde: voldoet gedeeltelijk doch verschoonbaar.
2' helft 2020
De taakstelling voor de ze helft betreft de huisvesting van 11 vergunninghouders. De deadline
voor de ze helft staat op 1 januari ZOZl. Tot Z3 november hadden wij slechts 9 koppelingen en
deze zijn allen gehuisvest binnen de gemeente Vught. Op Z3 november jl. hebben wij een nieuwe
koppeling gekregen. Het is niet zeker dat voor deze vergunninghouder nog op tijd woonruimte
gevonden wordt. Dit zou betekenen dat wij alsnog niet aan onze taakstelling voldoen en niet
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verschoonbaar zijn. Dit achten wij dan ook niet verwijtbaar aan de gemeente. U begrijpt dat wij
over deze nieuwe Oate) koppeling vragen gesteld hebben bij het COA en dat wij met de provincie
hierover in gesprek gaan.
Wij zijn als gemeente ook in afwachting van 2 na-reizigers. Indien deze na-reizigers inderdaad in
2020 komen, dan hebben wij zondermeer aan onze taakstelling voldaan.
Verwachting 2021
De taakstelling voor de 1e helft van 2021 bedraagt 25 vergunninghouders. Dit is meer dan een
verdubbeling ten opzichte van 2020.
Hierbij moet opgemerkt worden dat deze taakstelling mogelijk nog hoger wordt. Het rijk heeft in
november de gemeenten geïnformeerd dat de taakstelling voor het eerst half jaar mogelijk
omhoog bijgesteld kan worden, in verband met een inhaalslag van de IND.
Een andere reden voor deze verhoogde taakstelling is dat het inwoneraantal van Vught per 1
januari 2021 groeit met bijna 5000 mensen, waardoor ook de taakstelling omhoog is gegaan voor
onze gemeente. Desalniettemin is een verdubbeling van de taakstelling hoog.
Taakstelling gemeente Haaren
De gemeente Haaren heeft op dit moment nog een kleine achterstand op de taakstelling. De
gemeente Haaren verwacht de achterstand nog in te halen voor de herindeling. Eventuele
achterstanden op 31december2020 worden over de gemeenten Boxtel, Tilburg en Vught
verdeeld.
Wij zijn tevreden met het resultaat over 2020 en zien een grote uitdaging voor 2021 . Het spreekt
vanzelf dat wij ons onverminderd in blijven zetten om alle gekoppelde vergunninghouders een
aanbod te doen voor passende huisvesting en zo onze taakstelling succesvol af te ronden.

Burgemeester en wethouders van Vught,
de secretari
de burgemeester,

élrs. H.C. de Visch Eybergen

R.J. van de Mortel
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