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Aanleiding
Dhr. H. Piket heeft d.d. 28 oktober jl. via de griffie laten weten tijdens de raadsvergadering van 2
november a.s. een aantal vragen inzake de Taak Huisvesting statushouders te stellen.
“Tot 1 oktober zijn er 60 plekken georganiseerd, voor het eind van het jaar moeten er nog 21
geplaatst worden.
Hoe gaat de plaatsing in zijn werk?
Met welke partners wordt er samengewerkt?
Wat is de positie van de Wooncompagnie? En bepaalt het COA het aantal plekken en
hoeveel plaatsen volgend jaar?”
Hieronder de beantwoording van de gestelde vragen namens wethouder Sigge van der Veek

Beantwoording van de vragen
De Taakstelling Huisvesting Statushouders
Ieder half jaar krijgen gemeenten vanuit de Rijksoverheid opgelegd hoeveel statushouders zij van
een huis moeten voorzien. Dit is de taakstelling huisvesting statushouders.
Partijen waarmee wordt samengewerkt.
Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van asielstatushouders. Wanneer
asielzoekers een verblijfsvergunning krijgen, koppelt de regievoerder van het COA hen
voor huisvesting aan een gemeente. Daarbij wordt in principe gekeken waar voor hen
de beste kansen liggen voor integratie en participatie in de Nederlandse samenleving.
Het COA ‘koppelt’ gedurende het gehele jaar door vervolgens asielstatushouders aan
de gemeente. Dit kunnen zowel individuen als (grote) gezinnen zijn.
Met de Wooncompagnie zijn prestatieafspraken gemaakt over de huisvesting van
asielstatushouders. Zodra zij doorkrijgen dat een asielstatushouder aan onze gemeente
gekoppeld is, gaan zij op zoek naar een woning. In principe dient binnen 10 weken na
koppeling een passende woning te worden geboden. Het is over het algemeen niet
eerder dan tot de koppeling bekend wat voor woningen (grootte) en welke aantal
woningen beschikbaar dienen te worden gesteld.
Vluchtelingenwerk voert voor onze gemeente de eerste opvang en praktische
huisvesting uit, dat betekent dat zij de asielstatushouder zowel administratief (juiste
documentatie) als praktisch (bezichtiging woning/inrichting etc.) ondersteunen.
Onze gemeente zorgt ook voor (kleinschalige) opvang (KSO) van alleenstaande
minderjarige vreemdelingen (amv). Op dit moment wonen vier jongeren in een huis in
Schagen. Nidos is als wettelijke voogd van de amv eindverantwoordelijk voor de opvang
en begeleiding van de jongeren. Jeugdzorgaanbieder Parlan verzorgt in opdracht van
Nidos de huisvesting en de praktische - en pedagogische begeleiding van de
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alleenstaande jongeren. Tot 18e jaar zijn er geen kosten voor de gemeente. Deze
jongeren tellen ook mee voor de taakstelling Huisvesting Statushouders.
Naar aanleiding van een verzoek van Parlan tot uitbreiding van de opvang met de
komst van een 2e KSO met nog 4 plaatsen, hebben de portefeuillehouder Jeugd en
portefeuillehouder Vluchtelingen laten weten hier positief tegenover te staan.
Tenslotte: De Provincie oefent het toezicht uit op de realisering van de taakstelling. Hierbij
wordt een interventieladder gehanteerd, waarbij in 6 stappen tot een indeplaatsstelling
kan worden gekomen wanneer realisatie van de taakstelling uitblijft. Indeplaatsstelling is
dat de Provincie, op kosten van de gemeente, de huisvesting van statushouders gaat
uitvoeren. Voor het zo ver is, vindt in verschillende eerdere stappen afstemming tussen
Provincie en gemeente plaats over te nemen acties ten behoeve van het behalen van
de taakstelling.

Actuele stand taakstelling Huisvesting
De taakstelling voor heel 2021 is 81. Dit is inclusief de achterstand uit 2020 van 16 personen.
Thans Gehuisvest 2021
Geplande Huisvestingen tot
eind november
Gehuisvest maar door COA
(nog) niet erkend voor
taakstelling (overleg gaande)
Verwachte stand per eind
november

68
8
2

78 (eventueel 76 maar niet
verwachting)

Er zijn buiten de in tabel opgenomen personen geen koppelingen meer door het COA
Wel wachten op dit moment meer dan 5 goedgekeurde nareizigers (familieleden van
statushouders die al in Schagen wonen), in Beiroet op papieren om uit te reizen. Deze kunnen
zich dan voegen bij de referent in Schagen (geen woning voor nodig) en tellen mee voor de
taakstelling. Bij verschillende partijen in de asielketen, IND, BSN-straten en ook ambassades, is
echter sprake van een achterstand. Het is dus niet bekend wanneer deze nareizigers zullen
volgen,

Taakstelling voor 1e helft 2022
De taakstelling voor de 1e helft van 2022 is 27 personen.
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