
BIJLAGE 1. 

 

Taakstelling huisvesten vergunninghouders 

Periode: tweede helft 2018 

Taakstelling tweede helft 2018 

In de tweede helft van 2018 bedroeg de taakstelling van de gemeente Midden-Groningen 43 te 

huisvesten vergunninghouders. Dit is inclusief een kleine achterstand van 2 vergunninghouders uit 

de vorige taakstellingsperiode. 

  

Realisatie tweede helft 2018 

De taakstelling is niet gehaald. Midden-Groningen heeft 34 vergunninghouders gehuisvest. Dit 

resultaat laat een tekort van negen personen zien. Dit tekort komt door een tekort aan 

vergunninghouders. Op dit moment is de landelijke instroom van asielzoekers die een 

verblijfsvergunning krijgen, erg laag. Hierdoor lukte het COA niet om tijdig voldoende 

vergunninghouders aan de gemeente te koppelen.  

 

Taakstelling eerste helft 2019 

De taakstelling voor de eerste helft van 2019 bedraagt 28 vergunninghouders. Het tekort van negen 

personen wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties als achterstand 

opgeteld bij de taakstelling. De daadwerkelijke opgave bedraagt hiermee op 37 te huisvesten 

vergunninghouders. 
 

Overzicht  

Taakstelling en achterstand 2e helft 2018  43 te huisvesten vergunninghouders 

Realisatie 2e helft 2018     34 gehuisveste vergunninghouders 

Tekort        9 vergunninghouders 

 

Taakstelling 1e helft 2019    28 te huisvesten vergunninghouders 

Opgave inclusief tekort     37 te huisvesten vergunninghouders 

 

Toelichting op achterstand 

De taakstelling wordt vastgesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

Deze zal het tekort van negen vergunninghouders als achterstand optellen bij de taakstelling. De 

daadwerkelijke opgave komt hiermee op 37 te huisvesten vergunninghouders in het eerste half jaar 

van 2019. Het college heeft per brief bezwaar aangetekend tegen het doortellen van dit tekort 

omdat we immers de taakstelling niet kunnen realiseren als er geen vergunninghouders zijn.  

Het standpunt van provincie Groningen (als tweede toezichthouder in lijn) is dat de ontstane 

achterstand niet verwijtbaar is aan Midden-Groningen.  

 

Huidige stand van zaken 

Het streven is om de taakstelling te realiseren. Recent heeft COA acht vergunninghouders aan 

Midden-Groningen gekoppeld. Eén vergunninghouder is inmiddels gehuisvest, voor een andere 

vergunninghouder is woningaanbod in zicht. De zeven andere vergunninghouders zijn eind december 

en begin januari gekoppeld.  

Om tijdig huisvesting te realiseren, dient COA vóór 1 april 2019 voldoende vergunninghouders aan 

de gemeente te koppelen.  

Nareizende gezinsleden worden nauwelijks meer verwacht; mogelijk komt een enkele nareiziger uit 

Eritrea naar ons land. 

 

 

 


