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Inleiding 
Op 29 februari j.l. lazen we in de landelijke media dat een meerderheid van de gemeenten een achterstand heeft bij 
huisvesten vluchtelingen. Ruim de helft van de gemeenten blijkt op 1 februari minder vluchtelingen te hebben gehuisvest dan 
ze volgens de wet moeten. 
Hierover stellen we vragen: 
 
Vraag 1 
Hoe zit het met de taakstelling in onze gemeente? 
 
Antwoord 
De taakstelling 2019 is 100 % behaald. We hebben 41 nieuwkomers gehuisvest op 18 verschillende adressen en daarmee 
volledig aan de taakstelling voldaan. In het 1e half jaar van 2020 is de taakstelling voor het huisvesten van nieuwkomers 
vastgesteld op 18 voor Gooise Meren. Daarvan zijn er op dit moment 8 gehuisvest op 5 adressen. Een familie van 4 personen 
zal 10 maart het huurcontract tekenen. In Gooise Meren is zeker geen sprake van een achterstand. 
 
Vraag 2 
Daar waar we niet aan de wet voldoen, over welke orde van grootte gaat het dan? Hoeveel procent/vluchtelingen is/zijn niet 
aan een woning geholpen? 
Is het onze gemeente wel gelukt, hoe kijkt de gemeente naar de haalbaarheid van woningen toewijzen in de toekomst? 
 
Antwoord 
Dat blijft een delicaat proces. De woningmarkt zit landelijk volledig op slot, dat was zo in 2019 en dat zal de komende jaren 
niet veranderen. Sociale huurwoningen voor grotere gezinnen zijn niet of nauwelijks beschikbaar binnen onze gemeente. Op 
dit moment is nog niet duidelijk hoe groot de taakstelling in de 2e helft van 2020 gaat worden. In afstemming met COA, 
Vluchtelingenwerk en de vijf woningcorporaties wordt elk jaar hard gewerkt om de taakstelling te halen.  
 
Vraag 3 
Is er een inschatting te maken van de impact van de wachtlijsten sociale huurwoningen in relatie tot de taakstelling 
vluchtelingen? 
 
Antwoord 
Er is geen inschatting te maken wat de impact is op de wachtlijst voor sociale huurwoningen. Zoals bij vraag 1 is aangegeven 
is niet altijd één woning per taakstelling noodzakelijk. In de huisvestingsverordening is vastgelegd dat een vergunninghouder 
(statushouder) met urgentie woonruimte krijgt toegewezen. In overleg tussen gemeente en corporaties worden zij lokaal 
bemiddeld naar een passende woning. 


