
 

 

 

BIJLAGE 

 

Rapportage Taakstelling huisvesten vergunninghouders 

In de tweede helft van 2017 voerden gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 

Menterwolde gezamenlijk de taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders uit.            

De taakstelling bedroeg 38 te huisvesten vergunninghouders.  

Taakstelling en realisatie 2e helft 2017 

Gemeente   Taakstelling  Achter/voor  Gehuisvest  Saldo  

Hoogezand-Sappemeer   20  voorsprong 5     31   +36 

Slochteren    10  achterstand 12     13   + 1 

Menterwolde     8  achterstand 9       3   -  6 

Totaal     38  saldo     -16     47   + 31 

Conclusie: de taakstelling is ruim gehaald en er is een voorsprong opgebouwd van (47-

16=) 31 vergunninghouders. Dit aantal wordt in mindering gebracht op de nieuwe 

taakstelling voor de eerste helft van 2018.  

In het hele jaar 2017 hebben de drie gemeenten gezamenlijk 149 vergunninghouders 

gehuisvest. Dit is meer dan in 2016, toen zijn 120 vergunninghouders gehuisvest. De 

stijging in 2017 is met name te verklaren door het grote aantal nareizende gezinsleden 

dat bij hun referent is komen wonen. In de meeste gevallen woonde de referent reeds in 

een woning die passend was voor het hele gezin. Hierdoor konden de gezinnen snel met 

elkaar herenigd worden.  

Taakstelling eerste helft 2018 

Voor gemeente Midden-Groningen bedraagt de taakstelling voor de eerste helft van 2018 

48 te huisvesten vergunninghouders. De daadwerkelijke opgave is lager door de 

opgebouwde voorsprong. Gemeente Midden-Groningen dient in deze periode (48-31=) 

17 vergunninghouders te huisvesten.  

Stand van zaken per 1 maart 2018 is dat huisvesting gerealiseerd of in zicht is voor 7 

vergunninghouders. Veertien andere vergunninghouders die aan Midden-Groningen zijn 

gekoppeld, wachten nog op een woningaanbod. Mogelijk krijgen enkele nareizende 

gezinsleden binnenkort toestemming om naar Nederland te reizen. De verwachting is dat 

de taakstelling voor de 1e helft van 2018 gerealiseerd kan worden.  

Maatschappelijke begeleiding  

Vergunninghouders in een woning plaatsen is één. Vervolgens is goede begeleiding nodig 

om er voor te zorgen dat de nieuwkomers zich snel thuis voelen en goed integreren en 

participeren.  

De eerste opvang en begeleiding is door de gemeente belegd bij Humanitas. In de eerste 

weken na ondertekening van het huurcontract regelt Humanitas samen met de 

nieuwkomer veel belangrijke zaken. Vaak wordt een vluchtelingencoach aan een 

vergunninghouder gekoppeld die de mensen verder wegwijs maakt. Humanitas regelt dat 



kinderen naar school gaan en volwassenen starten met hun inburgeringslessen. 

Humanitas verzorgt fietsles, biedt taalles door taalmaatjes aan en houdt spreekuur.  

Aansluitend biedt de gemeente een introductiecursus Thuis in Midden-Groningen aan. In 

acht bijeenkomsten wordt op gestructureerde wijze les gegeven over belangrijke 

thema’s: kernwaarden van Nederland, participatieverklaring, gezondheidszorg, omgaan 

met geld, woonvaardigheden en persoonlijke kwaliteiten. We laten de mensen 

kennismaken met bedrijvigheid, cultuur en natuur in onze gemeente en vragen naar hun 

plan: welke stappen willen zij zetten om in onze samenleving mee te gaan doen? 

Gemeente Midden-Groningen en BWRI werken hierbij samen met Bureau Woontalent, 

Humanitas en de woningcorporaties.  

Vervolgens gaan de nieuwkomers in gesprek met een werkcoach van BWRI die speciaal 

voor deze groep is aangesteld in het project Meer doen met Nieuwkomers. Met behulp 

van een waaier aan instrumenten worden nieuwkomers geactiveerd om verdere 

participatiestappen te zetten: onderzoek naar werkvaardigheden en -niveau, taalstage of 

vrijwilligerswerk of leerwerktrajecten op weg naar betaald werk.  

Waar nodig, biedt de gemeente extra taalles aan door een eigen taalondersteuner in te 

zetten. Bij dit alles wordt intensief samengewerkt met Humanitas, de 

onderwijsaanbieders van inburgeringslessen en de steunpunten voor vrijwilligerswerk. 
  

 

 

 

 

 

 




