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Kennisnemen van 
Informatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid over de landelijke taakstelling voor het huisvesten van 
statushouders 2021 en de gevolgen voor de Gemeente Woerden (zie Corsa nr: 20.020371). 
  
 
   
 
Inleiding 
Begin november 2020 is de Gemeente Woerden geïnformeerd door Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol, ministerie van 
Justitie en Veiligheid, over de landelijke taakstelling voor het huisvesten van statushouders 2021. Het aantal 
statushouders waarvan huisvesting in de eerste helft van 2021 naar verwachting zal dienen te worden voorzien bedraagt 
landelijk voor alle gemeenten 13.500 personen. De hoogte van de taakstelling is bepaald op basis van de prognose van 
het aantal asielgerelateerde verblijfsvergunningen dat de IND in deze periode afgeeft. Voor de tweede helft van 2021, 
gebaseerd op het huidige inzicht, is de voorlopige verwachting dat nog eens 13.500 nieuwe statushouders van 
huisvesting in de gemeenten dienen te worden voorzien.  
De totale taakstelling voor het jaar 2021 is met de te verwachten 27.000 te huisvesten statushouders substantieel hoger 
dan de taakstelling van 2020 die totaal uitkwam op 12.000. De verwachting is dat ook in 2022 er sprake zal zijn van een 
verhoogde taakstelling en daarna de taakstelling terugkomt op een normaal niveau. Deze verhoging komt vooral door het 
inlopen van de achterstand van behandeling van asielaanvragen door de IND.   
 
Voor Woerden betekent het dat de taakstelling voor 2021 waarschijnlijk wordt vastgesteld op in totaal 82 statushouders. 
41 statushouders in het eerste halfjaar van 2021 en waarschijnlijk ook 41 statushouders in het tweede halfjaar van 2021 
(eind eerste kwartaal 2021 wordt het aantal statushouders definitief vastgesteld voor het tweede halfjaar 2021). Dat is 
ruim een verdubbeling ten opzichte van 2020. Dit speelt niet alleen in Woerden, maar geldt voor alle gemeenten in ons 
land. De taakstelling van 2020 was het huisvesten van 37 statushouders. Deze taakstelling is gehaald. Voor de hogere 
taakstelling ten opzichte van 2020 onderzoeken wij momenteel of en op welke manier wij hieraan kunnen voldoen. In 
afwachting van dit onderzoek huisvesten wij statushouders in hetzelfde tempo als in voorgaande jaren.  
 
Verder heeft het COA in gezamenlijk overleg met provincie en gemeentes aangegeven op korte termijn op zoek te zijn 
naar een extra AZC-locatie in de provincie Utrecht. Voor een complete AZC-locatie is in de Gemeente Woerden 
momenteel geen locatie voorhanden.  
  
 
   



 
Kernboodschap 
De taakstelling voor de huisvesting van statushouders wordt voor 2021 waarschijnlijk vastgesteld op 82 mensen. Voor de 
hogere taakstelling ten opzichte van 2020 onderzoeken wij momenteel of en op welke manier wij hieraan kunnen voldoen. 
In afwachting van dit onderzoek huisvesten wij statushouders in hetzelfde tempo als in voorgaande jaren.  
  
 
   
 
Financiën 
n.v.t. 
 
   
 
Vervolg 
Deze extra taakstelling vergt een stevige organisatie op meerdere vlakken. Er wordt gezocht naar een goed evenwicht 
tussen enerzijds het belang van het huisvesten van deze groep statushouders die in het AZC moeten wachten en 
anderzijds het huisvesten van de inwoners op de wachtlijst die wachten op een sociale huurwoning. Elk jaar komen er 
rond de 250-300 sociale woningen beschikbaar, waar maximaal 30% van de woningen worden toegewezen aan 
bijzondere doelgroepen, waaronder statushouders. In 2021 zullen naar verwachting ruim 100 statushouders (uitstroom 
Stadspoort en nieuwe taakstelling) gehuisvest moeten worden. Dit houdt in dat de wachttijd voor de komende 2 jaar - 
naar verwachting - met gemiddeld 1 jaar zal toenemen.  
 
Er zal vooral gezocht moeten worden naar oplossingen om deze piek in de huisvestingsvraag te spreiden in tijd. Dat 
betekent het goed matchen en sturen van vraag- en aanbod om de druk op de woningvoorraad zo beperkt mogelijk te 
houden. Daarnaast zijn bij dit vraagstuk meerdere stakeholders betrokken, omdat het niet alleen een vraagstuk betreft 
omtrent wonen, maar ook op sociaal vlak waaronder inburgering en arbeidsparticipatie.  
 
Wij zullen u uiterlijk in juni 2021 informeren over hoe wij dit dilemma tot een oplossing brengen.  
 
   
 
Bijlagen 
n.v.t. 


