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Geachte leden van de gemeenteraad,

Inleiding
Gemeenten hebben de opgave om statushouders (vergunninghouders) te huisvesten, de zogenaamde
taakstelling. Via deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de stand van zaken van de taakstelling
huisvesting statushouders van de gemeente Zevenaar over 2021 en 2022.
Kernboodschap
De gemeente Zevenaar heeft de taakstelling voor het huisvesten van statushouders in 2021 niet gehaald.
Context
X
Anders, namelijk actieve informatie
Inhoudelijke boodschap
Gemeenten hebben de wettelijke opgave om statushouders te huisvesten, de zogenaamde taakstelling.
Het Rijk bepaalt per gemeente de hoogte van deze taakstelling. Gemeente Zevenaar is verantwoordelijk
voor de realisatie van de taakstelling en werkt hierin nauw samen met de woningcorporaties Baston
Wonen, Vryleve en Plavei.
2021
In 2021 hebben we de taakstelling niet gerealiseerd. Er zijn 43 statushouders gehuisvest. We hadden in
2021 totaal 61 personen moeten huisvesten. Dit betekent dat we in 2022 starten met een achterstand van
18 personen. Redenen dat we de taakstelling niet gehaald hebben:
• Er is nauwelijks doorstroming op de sociale woningmarkt. Er zijn in 2021 relatief weinig
huuropzeggingen geweest waardoor er weinig woningen vrij kwamen.

•

Twee van de drie woningcorporaties hebben te maken met renovatieprojecten (o.a. vanwege
verzakking van bestaande huurwoningen). Hierdoor moeten huidige huurders van de te renoveren
woningen tijdelijk geherhuisvest worden. Dit zorgt voor tijdelijk extra druk op de woningmarkt.

2022
De taakstelling voor de gemeente Zevenaar voor de eerste helft van 2022 bedraagt 25 personen. Deze
taakstelling is lager dan de eerste helft van 2021, toen bedroeg de taakstelling 34.
Bovenop de taakstelling van 2022 komt nog de achterstand vanuit 2021. Dit betekent dat we de eerste
helft van 2022 totaal 43 personen moeten huisvesten.
In januari 2022 zijn inmiddels 11 statushouders gehuisvest.
De uitdaging om in 2022 aan de taakstelling te voldoen blijft onverminderd groot. Dit geldt voor alle
gemeenten en woningcorporaties. Samen met de woningcorporaties blijven wij ons sterk maken voor
passende en tijdige huisvesting voor statushouders. Wij hopen hiermee de opgelopen achterstand uit 2021
zo snel mogelijk in te lopen.
Vanuit het Rijk worden we in de loop van 2022 geïnformeerd over de hoogte van de taakstelling voor de
tweede helft van dit jaar.
Communicatie en vervolgproces
Over de realisatie van de taakstelling 2022 wordt u begin 2023 geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
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