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Underwerp 

Riedsútstel - Stand van zaken huisvestingstaakstelling statushouders 2021 

 

Op 17 november 2021 heeft de PvdA schriftelijke vragen gesteld over bovengenoemd onderwerp.  

Hieronder vindt u de vragen en de reactie van het college:  

 

Ynlieding 

Op de Lijst Ingekomen Stukken (LIS) is op 12 oktober jongstleden onder nummer 1256 (21-273) 

het raadsvoorstel geplaatst waarbij de stand van zaken wordt weergegeven met betrekking tot de 

huisvesting van statushouders. U schrijft daarin o.a. “Ondanks alle inspanningen lijkt de taakstelling 

voor het huisvesten van statushouders voor 2021 door onze gemeente niet te worden gehaald”.  

Aan de krappe woningmarkt lijkt vooralsnog geen spoedig einde te komen en daardoor evenmin 

aan de problemen rond de huisvesting van statushouders. 

 

Naar aanleiding hiervan hebben we de volgende vragen: 

 

1. Het jaar loopt langzaamaan ten einde. Kunnen we er daarom van uitgaan dat de verwachting 

realiteit zal worden en dat er in Achtkarspelen dit jaar uiteindelijk voor een kleine dertig 

woningzoekenden geen geschikte huisvesting zal kunnen worden gevonden? 

2. We nemen aan dat er bij het vinden van geschikte huisvesting voor statushouders sprake is van 

stapeling: de taakstelling die in voorgaande jaren niet kon worden ingevuld wordt opgeteld bij 

die voor 2022. Denkt u in 2022 aan de (aldus oplopende) taakstelling te kunnen voldoen, en zo 

ja, hoe? 

3. Door het gebrek aan met name sociale huurwoningen is er al enige tijd sprake van stagnatie 

in de uitstroom van statushouders uit de asielzoekerscentra. Voor de gemeenten is 

ondersteuning vanuit het rijk beschikbaar om sneller (tijdelijke) huisvesting voor 

statushouders (en andere doelgroepen) te kunnen creëren. Hierbij gaat het o.a. om 

zogeheten ‘tussenvoor-ieningen’ en ‘flexwonen’. Overweegt u om in deze richting een 

spoedige oplossing te zoeken of ziet u andere mogelijkheden om invulling te geven aan het 

recht op geschikte huisvesting, van zowel statushouders, als ‘reguliere’ woningzoekenden in 

onze gemeente? 

 

Reaksje kolleezje 

 

1. Zoals aangegeven in het LIS-stuk op 12 oktober 2021 is het inderdaad de verwachting dat 

we de huisvestingstaakstelling voor 2021 niet behalen. We hebben de hoop komende tijd 

nog enkele huisvestingen te doen waardoor de achterstand in de taakstelling minder groot 

zal eindigen dit jaar. Momenteel merken we dat er – hetzij voorzichtig – iets meer 
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doorstroom plaatsvindt in de sociale huursector, in elk geval meer dan afgelopen 

maanden. Op dit moment bedraagt het restant in de taakstelling voor 2021 nog 24.  

2. Het aantal statushouders dat wij dit jaar niet huisvesten wordt inderdaad opgeteld bij de 

taakstelling van volgend jaar. De taakstelling wordt altijd halfjaarlijks bekendgemaakt en in 

de eerste helft van 2022 moeten wij 16 personen huisvesten. Daarbij komen dus nog de 24 

personen die wij dit jaar vermoedelijk niet kunnen huisvesten. Wij gaan er alles aan doen 

om volgend jaar de taakstelling te behalen en daarmee de achterstand in te lopen. Uiteraard 

houden wij u op de hoogte van relevante ontwikkelingen.  
3. Het gebrek aan doorstroom in de sociale huursector levert niet alleen problemen op voor 

statushouders: dit probleem wordt ook door andere woningzoekenden ervaren. We zoeken 

daarom niet naar een oplossing voor huisvesting van alleen statushouders maar willen een 

oplossing bieden voor een bredere doelgroep. Daarbij trekken wij in gezamenlijkheid op met 

de gemeente Tytsjerksteradiel. Onlangs heeft de Vereniging Friese Gemeenten een gesprek 

gevoerd over dit onderwerp en is er besloten dat er een provinciale taskforce komt die 

individuele gemeenten ondersteunt op dit dossier.  
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