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Huisvesting statushouders

Beste heer Gevers,
Uw vragen van 17 januari 2021 kunnen wij als volgt beantwoorden:
Vragen:
Hart maakt zich zorgen omtrent huisvesting statushouders in Meierijstad.
1. Hoe staat het met de voortgang omtrent huisvesting statushouders in Meierijstad?
2. Loopt u tegen problemen aan? Zo ja. Welke problemen?
3. Welke oplossingen heeft u voor de vermelde problemen?
Antwoord:
1. Hoe staat het met de voortgang omtrent huisvesting statushouders in Meierijstad?
Antwoord: In 2020 had Meierijstad een relatief lage taakstelling van 25 per halfjaar. De in
2019 opgelopen achterstand van 10 mocht daarbij over heel 2020 worden ingelopen. De
achterstand is ontstaan doordat er onvoldoende statushouders gekoppeld waren aan de
gemeente Meierijstad. Als gevolg van Corona mag de achterstand worden ingelopen tot 1 juli
2021. Zie voor een compleet beeld de tabel hieronder.

Taakstelling statushouders gemeente Meierijstad
Taakstelling

Taakstelling

Taakstelling

1e helft 2020

2e helft 2020

1e helft 2021

Wettelijke taakstelling

25

35

63 2

Achterstand

5

13

Totale taakstelling

30

48 (=

Gehuisvest

17

27

21
40)1

Geplande huisvestiging

84
29

(t/m 26 januari 2021)
1. Als gevolg van Corona mag de achterstand worden ingelopen tot 1 juli 2021. Met de provincie is voor de 2e helft van 2020 een
taakstelling van 40 afgesproken.
2. De taakstelling is in 2021 door het Rijk enorm verhoogd. Vanuit het Rijk wordt nog geëvalueerd of deze taakstelling haalbaar is.

2. Loopt u tegen problemen aan? Zo ja. Welke problemen?
Antwoord: Door de gevolgen van de lockdown is het lastig om statushouders te huisvesten in
de gemeente. Dit heeft mede te maken dat de woningen niet voldoende ingericht kunnen
worden (winkels zijn gesloten). Hierdoor loopt de verhuizing vanuit het asielzoekerscentrum
vertraging op.
De gemeente Meierijstad heeft voor de eerste helft van 2021 een verhoogde taakstelling van
63 statushouders. De toename van de taakstelling wordt mede veroorzaakt doordat de
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) een achterstand wegwerkt. Op dit moment heeft
gemeente Meierijstad geen 63 statushouders gekoppeld, waardoor het lastig wordt om
concrete plannen te maken voor huisvestiging. De gemeente gaat hierover in gesprek met de
provincie en het COA.
3. Welke oplossingen heeft u voor de vermelde problemen?
Antwoord: Samen met partners (corporaties, vluchtelingenwerk en statushouders) wordt
momenteel druk gezocht naar creatieve oplossingen om de woningen toch in te richten en
daarmee de daadwerkelijke verhuizing als nog mogelijk te maken.
Over de verhoogde taakstelling gaat de gemeente in gesprek met de provincie en het COA.
Ook zijn we in gesprek met de coöperaties om tot een actieplan huisvestiging statushouders
te komen.

Met vriendelijke groet,
R. Compagne
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