Bijlage 1. Rapportage taakstelling huisvesten vergunninghouders
Inleiding
De huisvesting van vergunninghouders is een wettelijke taak van de gemeente. Elke gemeente krijgt een
halfjaarlijkse taakstelling van het aantal te huisvesten vergunninghouders. We rapporteren hierbij over de
realisatie in 2020 en blikken vooruit naar de taakstelling in 2021.
Realisatie
In 2020 hebben we in Midden-Groningen 59 vergunninghouders gehuisvest. De totale opgave was om 51
vergunninghouders te huisvesten. Dit is gelukt.
Verloop: de taakstelling voor de eerste helft van 2020 haalden we niet. Deze periode sloten we af met een
achterstand van -11. De taakstelling voor de tweede helft van 2020 haalden we wel: 42 vergunninghouders
gehuisvest.
Al met al sloten we 2020 positief af met een voorsprong van +8 vergunninghouders.
Inspanningen van de woningcorporaties
In 2020 hebben de woningcorporaties Lefier en Groninger Huis 20 woningen aangeboden voor
vergunninghouders.
De corporaties hoefden niet voor alle vergunninghouders een nieuwe woning te zoeken. Nareizende
gezinsleden konden direct intrekken bij hun gezinslid. Dit gezinslid had al eerder een woning van Lefier of
Groninger Huis gekregen. In 2020 heeft Lefier op deze manier 17 nareizigers gehuisvest. Groninger Huis
heeft in 2020 geen nareizigers gehuisvest.
Coronabelemmeringen bij de huisvesting
In het eerste half jaar van 2020 moesten we door de corona-lockdown een aantal geplande huisvestingen
uitstellen omdat vrijwel alles stil lag. De maatschappelijke begeleiding door Humanitas stond onder druk
omdat veel vrijwilligers tot de risicogroep behoren. Voor een aantal nareizende gezinsleden die al
toestemming hadden van de IND bleek het onmogelijk om naar Nederland te reizen.
Ook in de vreemdelingenketen merkten we de effecten van corona. IND kon geen asielgehoren afnemen,
hierdoor werden geen nieuwe vergunningen verleend, kreeg COA onvoldoende vergunninghouders om aan
gemeenten te koppelen en had Midden-Groningen een tekort aan vergunninghouders om de taakstelling te
halen. Aan het eind van 2020 was het aantal koppelingen voor onze gemeente weer op het juiste niveau.
Verder waren in de keten problemen met het inschrijven van vergunninghouders in de basisregistratie
personen. Door de corona beperkingen werd de brp-straat in Ter Apel gesloten en kregen vergunninghouders
geen burgerservicenummer. Zonder dit nummer kunnen wij niet huisvesten. In één geval heeft dit tot uitstel en
ongewenste leegstand van de woning geleid. Deze leegstand is vergoed door COA.
De pasuitgifte van IND liep als gevolg van corona vertraging op. Hierdoor konden vergunninghouders niet op
tijd hun verblijfsdocument ophalen en geen bankrekening openen. Dit bemoeilijkte ons huisvestingsproces en
gaf vertraging in het regelen van belangrijke zaken.
Ondanks deze belemmeringen is het door gezamenlijke inspanning van alle partijen toch gelukt om voldoende
vergunninghouders te huisvesten in 2020.
Nieuwe taakstelling
De nieuwe taakstelling voor de eerste helft 2021 bedraagt voor Midden-Groningen 47 te huisvesten
vergunninghouders. Dit is een hogere taakstelling dan in de afgelopen jaren. De verhoging komt omdat de
IND bezig is met een inhaalslag in de behandeling van asielaanvragen. Dit genereert naar verwachting ook
meer verblijfsvergunningen.
Midden-Groningen is het jaar 2021 goed begonnen met een voorsprong van 8 vergunninghouders. We
moeten in de eerste helft van 2021 nog 39 mensen gaan huisvesten.
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