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Contactpersoon: Elly Vos 
Tel.nr.: 428940 
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Onderwerp: 

Huisvesting vergunninghouders (asielzoekers). 

Gemeente Woerden 11.013704 

Registratiedatum 
Behandelend afdeling 
Afgehandeld door/op: 

16-08-2011 
RAAD 

Kennisnemen van: 

Halfjaarlijkse rapportage aan toezichthouder. 

Inleiding: 

In het kader van de taakstelling huisvesting vergunninghouders, moet per halfjaar gerapporteerd 
worden aan de toezichthouder, i.e. de provincie Utrecht en de minister voor immigratie en asiel. De 
rapportage over het eerste halfjaar van 2011 is opgesteld en tijdig verzonden. 

Kernboodschap: 

Nadat de achterstanden in de cumulatieve taakstelling per ultimo 2010 waren weggewerkt, is er 
helaas opnieuw achterstand opgetreden. Een renovatieproject bij SWW is hieraan mede debet. De 
woningbouwcorporatie heeft vrijkomende woningen nodig voor tijdelijke huisvesting. 

Bovendien speelt mee dat sinds mei van dit jaar is een pilot is gestart in onze regio (provincie Utrecht 
m.u.v. BRU-gebied). De werkwijze is omgedraaid: een regievoerder levert vergunninghouders aan en 
de gemeenten dienen hen binnen een termijn van 10 weken te huisvesten. Op dit moment worden 
vergunninghouders uit slechts één AZC aangeboden en dat zijn voornamelijk alleenstaanden. 
Realisatie van de taakstelling gaat daardoor langzamer. Bovendien zijn niet altijd voldoende geschikte 
woningen beschikbaar. 

Vervolg: 

De corporaties hebben de verwachting uitgesproken dat de taakstelling voor het gehele jaar nog kan 
worden gerealiseerd door een ruimer aanbod in de tweede helft van het jaar. Vanuit de afdeling 
sociale zaken wordt intensief gecommuniceerd en samengewerkt om de achterstanden in te lopen. 
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RAADSINFORMATIEBRIEF 

Datum: 

Blad 2 

Bijlagen: 

Rapportage zoals deze is verzonden naar de toezichthouder en de minister. 

De secretaris De burgemeester 

W. Wieringa/^ mr. H.W. Schmidt 



Bijlage C 

Rapportageformat realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden gemeenten1 

eerste halfjaar 2011 
Woerden 
L. Ypma 
E. Vos 
(0348) 428 940 
vos.e@woerden.nl 

Blokl 
Al gem 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

ene gegevens 

Verslag taakstellingsperiode: 
Gemeente: 
Verantwoordelijke portefeuillehouder 
Contactpersoon gemeente: 
Telefoonnummer: 
E-mail: 

1.7 Ondertekening College van Burgemeester en Wethouders: 

1.8 Datum: 

teammanager sociale zaken 

Al?.-.Qll..7.2o.!y.. 

Blok 2: 
Realisering taakstelling vergunninghouders 

2.1 Aantal achterstand/voorsprong begin taakstellingsperiode: 1 +14 = 15 
2.2 Aantal gehuisveste vergunninghouders in taakstellingsperiode: 4 
2.3 Aantal achterstand/voorsprong einde taakstellingsperiode: 11 

Indien binnen de gemeente sprake is van een achterstand in de realisering van de gecumuleerde 
taakstelling ga dan door naar Blok 3, anders ga door naar Blok 4 (zie vraag 2.3). 

Blok 3: 
Reden achterstand realiseren taakstelling vergunninghouders 

3.1 Heeft u voldoende woningen/woonruimten aangeboden: 
nee, er zijn drie woningen aangeboden: 

Stromenlaan 45 

Bernardlaan 13 

Madeliefweide 245 

3448 CB 

3481 CA 

3448 TW 

Woerden 

Harmeien 

Woerden 

1 

1 

1 

3.2 Zijn er huisvestingen gerealiseerd die nog niet in de COA-registratiecijfers zijn verwerkt: 
nee 

3.3 Heeft u tijdens de taakstellingsperiode te maken gekregen met woningweigeringen: nee 

3.4 Zijn er andere niet verwijtbare omstandigheden die hebben geleid tot het niet tijdig 
realiseren van de taakstellingen: 

Verblijfsgerechtigden worden in de volksmond statushouders genoemd. Sinds de aanvullende taakstelling worden in de 
circulaires van het Ministerie van Justitie, waarin de halfjaarlijkse taakstellingen worden aangekondigd, 
verblijfsgerechtigden die onder de reguliere taakstelling vallen aangeduid als vergunninghouders en verblijfsgerechtigden 
die onder de aanvullende taakstelling vallen aangeduid als statushouders. 
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ja, de woningbouwcorporatie heeft een omvangrijk renovatieproject waardoor 
vrijkomende woningen nodig zijn voor tijdelijke huisvesting van zittende huurders. 
Verder nemen wij deel aan de pilot "Sneller thuisgeven" waarbij wij zijn aangewezen op 
vergunninghouders uit slechts één AZC. Daar zijn voornamelijk alleenstaanden 
beschikbaar. 

3.5 Heeft u concrete afspraken gemaakt met de in uw gemeente werkzame 
woningcorporaties: 
ja. 

3.6 Heeft u concrete afspraken gemaakt met andere binnen u gemeente werkzame 
verhuurders: n.v.t. 

3.7 Komen er binnen uw gemeente tijdig voldoende geschikte woningen/woonruimten vrij 
voor de huisvesting van vergunninghouders: 
In principe wel, maar dit jaar (nog) niet. 

3.8 Heeft u structurele maatregelen getroffen om de huisvesting van vergunninghouders te 
garanderen: 
Zie vraag 3.6. De corporaties hebben toegezegd in de tweede helft van het jaar alles op 
alles te zetten om de ontstane achterstand in te lopen. 

3.9 Indien u 3.8 met nee heeft beantwoord, geef een omschrijving van de maatregelen die 
worden voorbereid of inmiddels zijn genomen om alsnog aan de taakstelling te voldoen. 

3.10 Waarom heeft u met gemeenten in de regio geen afspraken gemaakt over een 
herverdeling van de taakstelling? 
De voor de handliggende regiogemeenten hebben ook achterstanden. 

3.11 Toelichting op welke wijze de achterstanden het komende halfjaar worden 
ingelopen: 
Er wordt intensief contact onderhouden met de plaatselijke woningbouwcorporaties. 

Blok 4: 
Zijn er nog andere opmerkingen die u in dit kader kwijt wilt, zoals mogelijke verbeteringen 
die doorgevoerd zouden kunnen worden? Of mogelijke aanpassingen die het proces 
zouden kunnen ondersteunen waardoor dit kan worden gestroomlijnd en versneld? 
Of heeft u nieuwe inzichten waarmee andere gemeenten hun voordeel kunnen doen?: 

In de pilot "sneller thuisgeven" zijn wij aangewezen op vergunninghouders uit slechts één 
AZC. Daar bevinden zich voornamelijk alleenstaanden op dit moment. De lokale 
woningbouwvereniging heeft onvoldoende geschikte woningen voor die groep. Daardoor 
kan het gebeuren dat we een aangeboden woning moeten teruggeven. Wij vinden het 
jammer dat wij een beschikbare eengezinswoning niet meer via het aanbodmodel kunnen 
aanbieden. 

Dit formulier moet binnen 4 weken na afloop van het kalenderhalfjaar aan uw toezichthouder 
worden gezonden. 
U dient een afschrift hiervan aan de Minister van Justitie, t.a.v. de directeur Directie 
Migratiebeleid (DMB), postbus 20.301, 2500 EH, Den Haag te zenden. 



Bijlage C 

Rapportaqeformat realisatie taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden gemeenten1 

eerste halfjaar 2011 
Woerden 
L. Ypma 
E. Vos 
(0348) 428 940 
vos.e@woerden.nl 

Blokl : 
Algemene gegevens 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 

Verslag taakstellingsperiode: 
Gemeente: 
Verantwoordelijke portefeuillehouder: 
Contactpersoon gemeente: 
Telefoonnummer: 
E-mail: 

1.7 Ondertekening College van Burgemeester en Wethouders: 
^Tvsf f^ jk 
teammanager sociale zaken 

1.8 Datum: Af?..r:Qtf.-£f?.n... 

Blok 2: 
Realisering taakstelling vergunninghouders 

2.1 Aantal achterstand/voorsprong begin taaksteliingsperiode: 1 +14 = 15 
2.2 Aantal gehuisveste vergunninghouders in taakstellingsperiode: 4 
2.3 Aantal achterstand/voorsprong einde taakstellingsperiode: 11 

Indien binnen de gemeente sprake is van een achterstand in de realisering van de gecumuleerde 
taakstelling ga dan door naar Blok 3, anders ga door naar Blok 4 (zie vraag 2.3). 

Blok 3: 
Reden achterstand realiseren taakstelling vergunninghouders 

3.1 Heeft u voldoende woningen/woonruimten aangeboden: 
nee, er zijn drie woningen aangeboden: 

Stromenlaan 45 

Bernardlaan 13 

Madeliefweide 245 

3448 CB 

3481 CA 

3448 TW 

Woerden 

Harmeien 

Woerden 

1 

1 

1 

3.2 Zijn er huisvestingen gerealiseerd die nog niet in de COA-registratiecijfers zijn verwerkt: 
nee 

3.3 Heeft u tijdens de taakstellingsperiode te maken gekregen met woningweigeringen: nee 

3.4 Zijn er andere niet verwijtbare omstandigheden die hebben geleid tot het niet tijdig 
realiseren van de taakstellingen: 

Verblijfsgerechtigden worden in de volksmond statushouders genoemd. Sinds de aanvullende taakstelling worden in de 
circulaires van het Ministerie van Justitie, waarin de halfjaarlijkse taakstellingen worden aangekondigd, 
verblijfsgerechtigden die onder de reguliere taakstelling vallen aangeduid als vergunninghouders en verblijfsgerechtigden 
die onder de aanvullende taakstelling vallen aangeduid als statushouders. 
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ja, de woningbouwcorporatie heeft een omvangrijk renovatieproject waardoor 
vrijkomende woningen nodig zijn voor tijdelijke huisvesting van zittende huurders. 
Verder nemen wij deel aan de pilot "Sneller thuisgeven" waarbij wij zijn aangewezen op 
vergunninghouders uit slechts één AZC. Daar zijn voornamelijk alleenstaanden 
beschikbaar. 

3.5 Heeft u concrete afspraken gemaakt met de in uw gemeente werkzame 
woningcorporaties: 
ja. 

3.6 Heeft u concrete afspraken gemaakt met andere binnen u gemeente werkzame 
verhuurders: n.v.t. 

3.7 Komen er binnen uw gemeente tijdig voldoende geschikte woningen/woonruimten vrij 
voor de huisvesting van vergunninghouders: 
In principe wel, maar dit jaar (nog) niet. 

3.8 Heeft u structurele maatregelen getroffen om de huisvesting van vergunninghouders te 
garanderen: 
Zie vraag 3.6. De corporaties hebben toegezegd in de tweede helft van het jaar alles op 
alles te zetten om de ontstane achterstand in te lopen. 

3.9 Indien u 3.8 met nee heeft beantwoord, geef een omschrijving van de maatregelen die 
worden voorbereid of inmiddels zijn genomen om alsnog aan de taakstelling te voldoen. 

3.10 Waarom heeft u met gemeenten in de regio geen afspraken gemaakt over een 
herverdeling van de taakstelling? 
De voor de handliggende regiogemeenten hebben ook achterstanden. 

3.11 Toelichting op welke wijze de achterstanden het komende halfjaar worden 
ingelopen: 
Er wordt intensief contact onderhouden met de plaatselijke woningbouwcorporaties. 

Blok 4: 
Zijn er nog andere opmerkingen die u in dit kader kwijt wilt, zoals mogelijke verbeteringen 
die doorgevoerd zouden kunnen worden? Of mogelijke aanpassingen die het proces 
zouden kunnen ondersteunen waardoor dit kan worden gestroomlijnd en versneld? 
Of heeft u nieuwe inzichten waarmee andere gemeenten hun voordeel kunnen doen?: 

In de pilot "sneller thuisgeven" zijn wij aangewezen op vergunninghouders uit slechts één 
AZC. Daar bevinden zich voornamelijk alleenstaanden op dit moment. De lokale 
woningbouwvereniging heeft onvoldoende geschikte woningen voor die groep. Daardoor 
kan het gebeuren dat we een aangeboden woning moeten teruggeven. Wij vinden het 
jammer dat wij een beschikbare eengezinswoning niet meer via het aanbodmodel kunnen 
aanbieden. 

Dit formulier moet binnen 4 weken na afloop van het kalenderhalfjaar aan uw toezichthouder 
worden gezonden. 
U dient een afschrift hiervan aan de Minister van Justitie, t.a.v. de directeur Directie 
Migratiebeleid (DMB), postbus 20.301, 2500 EH, Den Haag te zenden. 


