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Aanleiding 

Alle gemeenten krijgen dor het rijk per half jaar een taakstelling opgelegd voor het huisvesten van 

vergunninghouders. De hoogte van de taakstelling is onder andere afhankelijk van de verwachte 

asielinstroom in Nederland. Dat betekende voor de gemeente Heusden een huisvestingstaakstelling 

van 110 vergunninghouders voor het jaar 2016.  

 

Informatie 

De taakstelling  voor de gemeente Heusden bedroeg voor het eerste half jaar 51 personen en voor het 

tweede half jaar 59 personen. Totaal 110 personen. Vanuit 2015 was er een voorsprong op de 

huisvestingstaakstelling van 25 personen, waardoor er feitelijk nog 85 personen gehuisvest moesten 

worden. In 2016 zijn 81 mensen gehuisvest. Hiermee is de huisvestingstaakstelling voor 96% 

gerealiseerd. 

Samen met de betrokken partijen, zoals Woonveste, Baanbrekers en Stichting Vluchtelingenwerk is  

gedurende het jaar 2016 samengewerkt aan de huisvesting van de vergunninghouders, maar ook aan 

de participatie en integratie van de gehuisveste vergunninghouders. Dit  vanuit de visie van Heusden 

dat we verwachten van individuele burgers dat ze een bijdrage leveren aan de maatschappij en 

zelfredzaam zijn. Hiervoor is het belangrijk dat de vergunninghouders snel starten met taal en indien 

mogelijk (arbeids)participatie, meteen na huisvesting in de gemeente.  

 

Verloop huisvesting in 2016 

Voor de huisvestingstaakstelling worden door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) 

vergunninghouders gekoppeld aan de gemeente. In 2016 bestond de groep gekoppelde 

vergunninghouders veelal uit alleenstaande of alleengaande mannen (soms alleengaande vrouwen). 

De alleengaanden vragen gezinshereniging aan, maar de behandeltermijn van deze aanvragen is 

verlengd. Deze ontwikkeling samen met het zogenaamde passend toewijzen door de 

woningcorporatie maakten het moeilijk om voldoende geschikte huisvesting aan te bieden. Er is 

gebruik gemaakt van alternatieve mogelijkheden. Zo is gestart met een pilot kamergewijze verhuur, 

waarbij een reguliere gezinswoning wordt omgeklapt tot een woning met drie kamers. Daarnaast is 

aan het einde van het jaar gebruik gemaakt van de mogelijkheid van een gemeentelijk 

versnellingsarrangement (GVA) en zijn 8 mensen via dit GVA tijdelijk gehuisvest op de locatie   

“Mariënkroon” in Nieuwkuijk. Hoewel dit betekent dat zij nog een keer zullen gaan verhuizen is hier 

toch voor gekozen omdat deze vergunninghouders hiermee al in onze gemeente woonachtig zijn. 

Vooruitlopend op de huisvesting in een zelfstandige woning kunnen zij aan de slag met het leren van 

de Nederlandse taal en andere activiteiten gericht op participatie en integratie. De ervaringen met het 

GVA zijn heel positief, na vaak al op een aantal verschillende asielzoekerscentra te hebben gewoond, 

is er nu het voorzicht op het opbouwen van een bestaan in Heusden. Er zijn goede contacten ontstaan 

met de mensen van Mariënkroon, die ook helpen om hier al wat wegwijs te worden. Vluchtelingenwerk 

heeft de GVA periode benut voor het houden van intakes met voorlichting over de inburgering en 

lessen in de Nederlandse taal georganiseerd. 



 

 

Uiteindelijk is voor 4 mensen nog geen passende huisvesting gerealiseerd. Twee personen hadden 

nog geen burgerservicenummer en konden daardoor nog niet gehuisvest worden. Voor twee andere 

personen was nog geen geschikt woningaanbod.  

 

2017 

De taakstelling voor de eerste helft van 2017 bedraagt 33 personen. We verwachten deze taakstelling 

over het eerste half jaar weer volledig te kunnen realiseren. Dit heeft deels te maken met de komst 

van nareizigers. Inmiddels is op een aantal aanvragen om gezinshereniging door de IND een positieve 

beschikking afgegeven en zullen deze nareizigers in het eerste half jaar van 2017 met of bij hun 

gezinslid gehuisvest worden. 

 

 


