
 
 

Gemeenteraad  Gooise Meren 
Informatieve vragen van feitelijke/technische aard 

 

Van : Mr N.D.J. Kooij fractie D66 

Datum indiening : 16 februari 2016 

Betreft : Taakstelling opvang vergunninghouders 

Beantwoording wordt 
standaard op BIS gezet 

:   (hier aankruisen als u dit niet wilt!) 

Datum antwoord : 17 maart 2016 

 

Toelichting 

Uit de bijlage bij de brief van 20-10-2015 van het Ministerie van BZK ondertekend door Minister drs S.A. Blok 
namens de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie aan de colleges van B&W en GS van de Provincies volgt 
dat de taakstelling  huisvesting vergunninghouders voor Gooise Meren 1e halfjaar 2016 is bepaald op 65.  (NB 
2e halfjaar 2015 was de taakstelling:  Bussum 29, Muiden 6 , Naarden 16 = totaal 51.) 

Het door de Rijksoverheid gepubliceerd overzicht taakstelling huisvesting vergunninghouders Gooise Meren 
peildatum 1-2-2016 meldt tav 1e halfjaar 2016  

taakstelling      65 

     achterstand        3  
     totaal                  68                
 

Vragen       
1. Door wie of wat is de taakstelling Gooise Meren 1e helft 2016 bepaald op 65 .  
2. Is de Gemeente Gooise Meren hierover van te voren gehoord en hoe kan - of wordt - invloed door de 

gemeente Gooise Meren op deze taakstelling  worden uitgeoefend.  
3. Wat is de taakstelling Gooise Meren 2e helft 2016. 
4. Op grond van welk beleid en op welke wijze denkt het College vorm te geven aan integratie van deze 

vergunninghouders door het verschaffen van huisvesting, onderwijs (incl nederlandse taal) , scholing en 
werk teneinde deze taakstelling te kunnen uitvoeren. 

 

Antwoorden college 
1.De taakstelling voor Gooise Meren (en voor alle gemeenten) wordt bepaald door het ministerie van 
Binnenlandse Zaken.  
2.Nee,hierop heeft geen enkele gemeente invloed.  
3.meestal is de taakstelling in de 2e helft van het jaar dezelfde hoogte als in de 1e helft. 
4. De gemeente heeft  geen doelgroepenbeleid. Wel worden er middelen ingezet voor deze groep om doelen te 
bereiken die we hebben benoemd in het beleidsplan Sociaal domein en de daaruit voortvloeiende subnota’s.  Dat 
wil zeggen: de vraag centraal, benutten van eigen kracht, versterken van preventie en signalering en integrale 
samenwerken. Vanwege de toename van het aantal statushouders zal de vraag stijgen naar: 
- maatschappelijke begeleiding door vluchtelingenwerk  
- het aantal plaatsen in de opvangklassen (leren van de Nederlandse taal) 
- het aantal plaatsen in de voorschoolse educatie en voorschoolse programma’s (taal- en opgroei-
ontwikkelingen) 
- bijstandsuitkeringen en aanspraak op minima-regelingen, re-integratietrajecten  
- jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds 
- inzet van vrijwilligerswerk (taalcoaches) 
- jeugdhulp (als gevolg van traumatische vluchtervaringen) 


