
BIJLAGE 1. 

 

Taakstelling huisvesten vergunninghouders 

Deze rapportage bevat de opgave en realisatie van het huisvesten van (asiel)vergunninghouders in 

het jaar 2019.  

Taakstelling eerste helft 2019 

In de eerste helft van 2019 moest gemeente Midden-Groningen een taakstelling van 30 

vergunninghouders realiseren. Door een tekort aan vergunninghouders kon COA dit aantal niet 

koppelen aan onze gemeente. We hebben 23 vergunninghouders gehuisvest en deze periode 

afgesloten met een achterstand van zeven vergunninghouders.  

 

Taakstelling tweede helft 2019 

De taakstelling voor de tweede helft van 2019 bedroeg 21 te huisvesten vergunninghouders. 

Inclusief de achterstand van zeven was de opgave om 28 vergunninghouders te huisvesten. In deze 

periode kwam voor onze gemeente de koppeling van vergunninghouders door COA langzaam weer op 

gang. Ook konden – onverwacht – een aantal nareizende kinderen uit Eritrea meegeteld worden voor 

de taakstelling.  

Toch hebben we ook deze periode met een achterstand afgesloten: we hebben 19 

vergunninghouders gehuisvest. De achterstand van negen vergunninghouders is verklaarbaar: naast 

het tekort aan vergunninghouders konden we een gezin van zes personen niet huisvesten omdat we 

onvoldoende geïnformeerd waren over de complexe medische situatie in dit gezin. De woning van 

een ander gezin van vijf personen bleek bij controle asbest te bevatten. Dit moest eerst worden 

verwijderd waardoor de huisvesting vertraging opliep.  

 

Totaal 2019 

Midden-Groningen heeft in 2019 totaal 42 vergunninghouders gehuisvest. Dit zijn negen  

vergunninghouders te weinig. Deze achterstand telt op bij de volgende taakstelling.  

 

Taakstelling eerste helft 2020 

De taakstelling voor de eerste helft van 2020 is 19 te huisvesten vergunninghouders. Hier telt de 

achterstand van negen uit de vorige periode bij. De totale opgave bedraagt dus 28 te huisvesten 

vergunninghouders.  

In januari 2020 hebben we de achterstand van negen vergunninghouders reeds weggewerkt. Vanaf 

februari 2020 werken we volop aan de huisvesting van de 19 andere vergunninghouders.  

 

Tekort aan vergunninghouders 

Ook in 2019 had COA moeite om onze gemeente te voorzien van voldoende koppelingen. Reden 

hiervoor was dat de IND onvoldoende vergunningen afgaf om de taakstelling en achterstand te 

kunnen verwezenlijken. Dit gold voor bijna alle gemeenten in provincie Groningen.  

Gedeputeerde staten van Groningen heeft als toezichthouder op 5 november 2019 een overleg 

geïnitieerd tussen COA, een viertal Groninger gemeenten en de provincie. Dit heeft geleid tot 

afspraken voor alle Groninger gemeenten over het realiseren van de taakstellingen. COA heeft 

toegezegd te zorgen voor voldoende koppelingen op 1 april 2020. 

 

Oordeel Gedeputeerde Staten  

De provinciale toezichthouder beoordeelt het tekort van negen vergunninghouders in 2019 

grotendeels als verschoonbaar vanwege het tekort aan vergunninghouders en vanwege de complexe 

medische situatie van het eerder genoemde gezin. Gemeente Midden-Groningen moet de 

achterstand inlopen maar de toezichthouder verbindt hier geen harde datum aan.  

 

 

 

 



 

Vooruitblik 2020 

De taakstelling voor de eerste helft is bekend: 19 vergunninghouders, plus de achterstand van 

negen, in totaal 28 vergunninghouders.  

Voor de tweede helft van 2020 wordt een stijging van de taakstelling verwacht. Naar verluidt is de 

IND op personele sterkte hetgeen zal leiden tot meer vergunningverleningen en meer koppelingen 

door COA.  


