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Onderwerp  

Plan van aanpak invulling achterstand huisvestingstaakstelling statushouders West Betuwe 

 

Kennisnemen van 

het plan van aanpak om te komen tot realisatie van de achterstand in de huisvestingstaakstelling 

verblijfsgerechtigden. 

 

Inleiding 

Er is een achterstand ontstaan in de realisatie van de huisvestingstaakstelling verblijfsgerechtigden. 

Deze achterstand is mede ontstaan door: 

- de herindeling en andere prioriteiten en; 

- het feit dat er een paar zeer grote gezinnen (> 8 personen) aan onze gemeente zijn gekoppeld 

waar we op dat moment, binnen de sociale huurwoningvoorraad, geen huisvesting voor 

hadden.  

 

Deze achterstand heeft geleid tot een goed gesprek tussen gedeputeerde P. Kerris en 

portefeuillehouder T. van Maanen op 11 oktober 2019. Hier zijn de volgende afspraken uit 

voortgekomen: 

 De gemeente geeft invulling aan de reguliere halfjaarlijkse taakstelling. 

 In het eerste kwartaal 2020 is een plan van aanpak opgesteld dat met de gedeputeerde en de 

toezichthouder provincie Gelderland wordt besproken →    doel: 1 januari 2022 achterstand nul. 

 Het plan bevat concrete afspraken over het inhalen van de achterstand per halfjaarlijkse periode. 

 

Via deze informatienota wordt u op de hoogte gesteld van het plan van aanpak.  

 

Kernboodschap 

Via het plan van aanpak wordt inzichtelijk waar we op in gaan zetten om er zorg voor te dragen dat de 

achterstand in de huisvestingstaakstelling per 1 januari 2022 is teruggebracht naar nul.  

 

Consequenties 

1. Met de opstelling van het plan van aanpak en de daaruit voortvloeiende acties voldoen we aan de 

opdracht van de provincie. De insteek is om de achterstand zoveel mogelijk in te lopen via de 
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reguliere, sociale huurwoningvoorraad. Hierbij zijn we ons er van bewust dat de kwetsbare 

inwoners in onze gemeente zijn aangewezen op deze woningen.  

 

2. Bij de realisatie van de taakstelling en het inlopen van de achterstand hebben we wel te maken 

met de gevolgen van het coronavirus en de maatregelen die het Rijk heeft voorgeschreven om 

verspreiding van het virus te minimaliseren. Een van de consequenties is dat Vluchtelingenwerk 

Nederland haar dienstverlening heeft aangepast. Omdat nu in te veel gevallen niet aan alle 

randvoorwaarden kan worden voldaan, heeft Vluchtelingenwerk besloten om in de periode tot 28 

april haar inzet bij vestigingsprocedures op te schorten.  

 

Financiën 

Dit voorstel heeft geen financiële consequenties. Op het moment dat we andere vormen van 

huisvesting gaan inzetten, denk bijvoorbeeld aan de verbouwing van een zolderverdieping of plaatsing 

van een unit,  kunnen deze financiële gevolgen hebben. Als dit aan de orde is dan wordt aan het 

college een besluit gevraagd.  

 

Communicatie 

Op het moment dat we andere vormen van huisvesting gaan inzetten om de achterstand in de 

realisatie van de taakstelling in te lopen wordt communicatie betrokken. Dit zou namelijk kunnen 

leiden tot maatschappelijke onrust.  

 

Vervolg 

Op 2 april jl. hebben we een brief van  de provincie ontvangen waarin deze aangeeft we aan de 

taakstelling voor het 2de halfjaar 2019 hebben voldaan.   

 

Het, bij deze informatienota gevoegde, plan van aanpak is ondertussen aan de provincie Gelderland 

gestuurd. 

 

De samenwerking tussen de betrokken partijen (COA, vluchtelingenwerk, de woningcorporaties) 

verloopt constructief. De corporaties leveren uit eigen beweging woningen aan. We plannen een 

overleg tussen genoemde partijen en de gemeente om te komen tot verdere  afspraken om het plan 

van aanpak te realiseren.  

 

Bijlage(n) 

1. Plan van aanpak 
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