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Geachte voorzitter/leden,

Halfjaarlijks wordt door het Rijk aan gemeenten een taakstelling opgelegd voor
de huisvesting van statushouders. Als provincie zijn wij aangewezen als toezicht-
houder op de gemeenten. Elk kwartaal stemmen wij het verloop van de huis-

vesting af met de gemeenten, corporaties, Vluchtelingenwerk en het Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Asielzoekers die door de lmmigratie- en Naturalisatiedienst (lND) als vluchteling
worden aangemerkt krijgen een verblijfsstatus en mogen in Nederland wonen.
Via de woningbouwcorporaties moeten gemeenten zorgen voor een passende

woning.

Elk half jaar controleren wij of gemeenten hun taakstelling hebben gehaald. De

taakstelling is afhankelijk van het aantal inwoners in een gemeente. Voor de
eerste helft van 2020 heeft het COA echter onvoldoende mensen aan Drenthe
kunnen koppelen: van de taakstelling van .l56 mensen ontbraken er 60. Dat be-

tekent dat gemeenten buiten hun schuld om niet voldoende mensen hebben

kunnen huisvesten.

Dit komt door een grote achterstand in de verwerking van asielaanvragen bij de

lND. Mensen zitten in AZC's te wachten op de uitslag van hun aanvraag. Het

tekort aan doorverwezen mensen is ook van toepassing voor Friesland en

Groningen. ln andere delen van Nederland zijn er geen of veel minder tekorten.
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Een deel van het tekort ontstaat ook doordat het COA vanuit het Rijk de op-
dracht heeft om statushouders op basis van opleiding en ervaring te koppelen
aan gemeenten met veel werkgelegenheid in sectoren die hierbij aansluiten.
Relatief veel mensen worden hierdoor verwezen naar de Randstad.

Ondanks corona zijn de gemeenten en Vluchtelingenwerk erin geslaagd de huis-

vesting - soms vertraagd - door te zetten voor de statushouders die wel uit de

asielzoekerscentra (AZC's) kwamen.

Om de achterstanden bij de IND weg te werken is landelijk een taskforce op-
gericht om alle dossiers te versnellen. De taakstelling voor gemeenten wordt
vanaf 1 januari 20201 ruim verdubbeld. lndien de IND hier daadwerkelijk in

slaagt, veranderd de situatie voor Drentse gemeenten sterk: na een periode van
afschaling omdat er steeds minder statushouders kwamen, komt de stroom nu

weer op gang.

Naast de opgave voor het huisvesten van statushouders worden gemeenten
gevraagd een bijdrage te leveren aan het realiseren van extra opvangplekken
om de grote druk binnen het COA te verlichten. Alle burgemeester en commissa-

rissen van de Koning hebben hierover een brief ontvangen van de staatssecretaris

van Justitie en Veiligheid en de minister van Binnenlandse Zaken.

De extra te realiseren plekken kunnen ook gebruikt worden voor het huisvesten

van statushouders dichterbij de gemeente waar zij uiteindelijk aan gekoppeld
worden.

Hoewel wij als provincie formeel geen taak hebben zien wij dat ook deze opgave
van invloed is op de huisvestingstaakvan gemeenten. Met alle partners in de

asielketen wordt actief gewerkt aan het invulling geven aan de 'Uitvoerings-
agenda Asielketen'zodat in de toekomst opvang en doorstroom beter op elkaar
aansluiten. Daar leveren wij ook onze bijdrage aan.

Graag sturen wij u daarom ter informatie onze toezichtsbrief huisvesting status-
houders aan de gemeenten. Normaliter doen wij dit niet, omdat dit een reguliere
brief betreft, maar gezien de huidige situatie brengen wij u hiervan graag op de

hoogte. Dezelfde informatie sturen wij ook aan onze partners in de asielketen:
de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, de minister van Binnenlandse Zaken,

de Landelijke Regie Tafel Migratie en lntegratie, de lND, het COA en Vluchtelin-
genwerk.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, voorzitter

B ij la ge Toezichtsb ri ef h u isvesti n g statushouders

, secretaris
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Onderwerp: H uisvesting statushouders Noord-Nederland

Geachte minister,

Wij vragen de Landelijke Regietafel aandacht voor de situatie in Noord-Neder-
land inzake de huisvesting van vergunninghouders door gemeenten in de pro-

vincies Fryslán, Groningen en Drenthe.

Net als elders in Nederland nemen wij onze maatschappelijk verantwoordelijk-
heid en huisvesten wij conform de wettelijke taakstelling.Wij bieden vluchte-
lingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen een passende woning en

een goede start.

Voorgaande jaren, zelÍs ten tijde van de hoge instroom, hebben wij in het noor-
den laten zien dat we goed en snel huisvesten. Als resultaat hebben wij ook vaak
een voorsprong in het aantal gehuisveste vergunninghouders gerealiseerd.

De afgelopen taakstellingsperiode, maar ook de voorgaande perioden, hebben
de gemeenten in het noorden onvoldoende koppelingen kunnen krijgen om de
wettelijke taakstelling te kunnen realiseren. De opgebouwde voorsprong is hier-
door bij veel gemeenten -onverwijtbaar- omgeslagen in een achterstand.

Oorzaak hiervan is de keuze geweest daar in Nederland te koppelen waar sprake
was van achterstanden, in combinatie met de zeer strakke taakstelling. De aan-

houdende achterstanden van de IND van afgelopen perioden bood weinig lucht
in een flexibele koppeling van vergunninghouders aan gemeenten.

De gemeenten in het Noorden kunnen door het tekort aan koppelingen naar ver-
wachting ook de taakstelling voor de tweede helft 2020, buiten hun schuld, niet
realiseren.

Ondanks deze situatie is de taakstelling voor het eerste half jaar van 2021 fors.
Voor de gemeenten in het Noorden betekent dit dat eerst de niet verwijtbare
achterstand moet worden weggewerkt alvorens te kunnen starten aan de fors
hoge taakstelling voor eerste helft 202'l ffifuW
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Gezien de lage aantallen koppelingen die het COA aan de noordelijke gemeen-
ten toedeelt, is bij een aantal gemeenten in Noord-Nederland de ondersteunings-
structuur inmiddels afgeschaald, waardoor de urgentie (nog) niet wordt herkend,
contracten met uitvoeringsorganisaties zoals Humanitas, gemeentelijke welzijns-
organisaties en Vluchtelingenwerk zijn afgebouwd en de capaciteit bij de ambte-
lijke organisaties anders is ingezet.

ln combinatie met het woningtekort, de beperkte beschikbaarheid van (sociale)

huurwoningen (vanwege o.a. een lage mutatiegraad en herstructureringspro-
jecten van corporaties), corona en de verminderde financiële slagkracht van ge-
meenten betekent dit dat de huisvestingsopgave voor 2021 groot is.

Het noorden zal zich onverminderd blijven inzetten om vluchtelingen met een
verblijfsstatus snel te huisvesten om hen een goede start te kunnen bieden met
hun integratie en participatieproces. Gezien uw brief van afgelopen 3 november
2020 denken wij dan ook graag mee met uw voorstel voor een integrale aanpak
en verzoeken de betrokken partijen om de volgende mogelijkheden te over-
wegen:
r betere samenwerking tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid en het

Ministerie van Binnenlandse Zaken om corporaties in staat te stellen om extra
huurwoningen te realiseren op de juiste plek. U noemt de beschikbaarheid
van corporatiewoningen ook in uw brief;

. adequate spreiding van statushouders over Nederland over de AZC's conform
de wettel ij ke taakstel li ng;

. een passende taakstelling die niet knelt;

. blijvend monitoren of de vergunning van de IND in de pas blijft met de wet-
telijke taakstelling;

. budget voor de herbestemming van leegstaand vastgoed voor gemeenten
c.q. de realisatie van extra wooncapaciteit;

r budget voor de inzet van maatschappelijke uitvoeringsorganisaties;
. herinvoering van de voorrangverplichting voor de woningtoewijzing aan ver-

gunninghouders door corporaties.

Wij vragen uw aandacht voor de situatie voor gemeenten in het Noorden en het
tekort aan koppelingen. Uiteraard zijn wij bereid om deze brief nader toe te
lichten. Wij spannen wij ons in om ook nu al een goede invulling te geven aan

ons toezicht en doen dit in goede samenwerking met onder meer gemeenten en

ketenpartners.

Mede namens gedeputeerde T. van Dekken (provincie Groningen) en gedepu-

teerde K. Fokkinga (provincie Fryslán) en de gemeenten in Noord-Nederland,

Hoogachtend,

Hans Kuipers,
gedeputeerde provincie Drenthe
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Afschrift aan:
- de voorzitter en leden van de Provinciale Staten van Drenthe
- de voorzitter van de Vereniging Drentse Gemeenten, Raadhuisplein 24,

7901 BW Hoogeveen
- de voorzitter van de Friese Gemeenten, Hofplein 38, 8911 HJ Leeuwarden
- de voorzitter van de Vereniging van Groninger Gemeenten, Postbus 9,

9790AATen Boer
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en Wethouders van Aa en Hunze 
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Assen, 1 december 2020 
Ons kenmerk 47/5.1/2020002248 
Behandeld door de heer E. Last (0592) 36 56 61 
Onderwerp: Huisvesting statushouders 
 
 
Geacht college, 
 
Elk halfjaar ontvangt u van ons onze conclusies over de realisatie van de taakstelling 
huisvesting statushouders door uw gemeente. Wij constateren dat u - ondanks de 
moeilijkheden die corona met zich meebracht - de door het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) aan uw gemeente toegewezen statushouders in het eerste half-
jaar van 2020 hebt gehuisvest. 
 
Wij constateren ook dat er voor geheel Drenthe onvoldoende statushouders aan  
gemeenten zijn doorverwezen om aan elke taakstelling te kunnen voldoen. Wij  
kunnen gemeenten dan ook niet verwijten dat er soms geen gebruik is gemaakt van 
de volledige ruimte in de taakstelling. 
 
Net als u, hebben wij uit de media kunnen vernemen dat de Immigratie- en  
Naturalisatiedienst (IND) kampt met grote achterstanden in de verwerking van asiel-
aanvragen. Dit wordt bevestigd door onze contacten in de asielketen. Landelijk wordt 
nu hard bijgeschakeld om te beslissen over de aanvraag van vluchtelingen. 
 
Als de doorstroom richting gemeenten daadwerkelijk weer op gang komt, betekent dit 
dat het Rijk u vraagt op te schalen wat betreft de huisvesting van aan u toegewezen 
statushouders. Het voldoen aan deze vraag zal de nodige inspanningen van uw  
gemeente vragen in een periode waarin de gemeentefinanciën onder druk staan. 
 
Momenteel hebt u echter flink afgeschaald bij gebrek aan instroom van statushouders 
in 2019 en de maanden voor afgelopen zomer, waardoor wij ons genoodzaakt zien 
ons toezicht over de tweede helft van 2020 op te schorten.  
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Wij willen u namelijk de gelegenheid geven om deze opschaling mogelijk te maken, 
zeker in een periode met beperkingen als gevolg van corona. 
 
Met u constateren wij dat de mutatiegraad van huurwoningen zeer laag is. Het lage 
aantal huuropzeggingen zorgt ervoor dat het aanbod aan huurwoningen vanuit de cor-
poraties klein is. Dit wordt nog versterkt door een aantal herstructureringsprojecten 
door corporaties, waardoor er tijdelijk minder woningen beschikbaar zijn. 
 
Wij blijven onverminderd in nauw contact met u en waarderen uw inspanningen om 
statushouders een nieuw thuis in Drenthe te blijven bieden. Wij blijven uw inzet vragen 
om zo goed mogelijk en binnen de afgesproken termijnen statushouders binnen uw 
gemeente te huisvesten. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 



Aan: 
het college van Burgemeester 
en Wethouders van Assen 
Postbus 30018 
9400 RA  ASSEN 
 
9400 RA30018 

 
 
Assen, 1 december 2020 
Ons kenmerk 47/5.1/2020002248 
Behandeld door de heer E. Last (0592) 36 56 61 
Onderwerp: Huisvesting statushouders 
 
 
Geacht college, 
 
Elk halfjaar ontvangt u van ons onze conclusies over de realisatie van de taakstelling 
huisvesting statushouders door uw gemeente. Wij constateren dat u - ondanks de 
moeilijkheden die corona met zich meebracht - de door het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) aan uw gemeente toegewezen statushouders in het eerste half-
jaar van 2020 hebt gehuisvest. 
 
Wij constateren ook dat er voor geheel Drenthe onvoldoende statushouders aan  
gemeenten zijn doorverwezen om aan elke taakstelling te kunnen voldoen. Wij  
kunnen gemeenten dan ook niet verwijten dat er soms geen gebruik is gemaakt van 
de volledige ruimte in de taakstelling. 
 
Net als u, hebben wij uit de media kunnen vernemen dat de Immigratie- en  
Naturalisatiedienst (IND) kampt met grote achterstanden in de verwerking van asiel-
aanvragen. Dit wordt bevestigd door onze contacten in de asielketen. Landelijk wordt 
nu hard bijgeschakeld om te beslissen over de aanvraag van vluchtelingen. 
 
Als de doorstroom richting gemeenten daadwerkelijk weer op gang komt, betekent dit 
dat het Rijk u vraagt op te schalen wat betreft de huisvesting van aan u toegewezen 
statushouders. Het voldoen aan deze vraag zal de nodige inspanningen van uw  
gemeente vragen in een periode waarin de gemeentefinanciën onder druk staan. 
 
Momenteel hebt u echter flink afgeschaald bij gebrek aan instroom van statushouders 
in 2019 en de maanden voor afgelopen zomer, waardoor wij ons genoodzaakt zien 
ons toezicht over de tweede helft van 2020 op te schorten.  
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Wij willen u namelijk de gelegenheid geven om deze opschaling mogelijk te maken, 
zeker in een periode met beperkingen als gevolg van corona. 
 
Met u constateren wij dat de mutatiegraad van huurwoningen zeer laag is. Het lage 
aantal huuropzeggingen zorgt ervoor dat het aanbod aan huurwoningen vanuit de cor-
poraties klein is. Dit wordt nog versterkt door een aantal herstructureringsprojecten 
door corporaties, waardoor er tijdelijk minder woningen beschikbaar zijn. 
 
Wij blijven onverminderd in nauw contact met u en waarderen uw inspanningen om 
statushouders een nieuw thuis in Drenthe te blijven bieden. Wij blijven uw inzet vragen 
om zo goed mogelijk en binnen de afgesproken termijnen statushouders binnen uw 
gemeente te huisvesten. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 



Aan: 
het college van Burgemeester 
en Wethouders van Borger-Odoorn 
Postbus 3 
7875 ZG  EXLOO 
 
7875 ZG3 

 
 
Assen, 1 december 2020 
Ons kenmerk 47/5.1/2020002248 
Behandeld door de heer E. Last (0592) 36 56 61 
Onderwerp: Huisvesting statushouders 
 
 
Geacht college, 
 
Elk halfjaar ontvangt u van ons onze conclusies over de realisatie van de taakstelling 
huisvesting statushouders door uw gemeente. Wij constateren dat u - ondanks de 
moeilijkheden die corona met zich meebracht - de door het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) aan uw gemeente toegewezen statushouders in het eerste half-
jaar van 2020 hebt gehuisvest. 
 
Wij constateren ook dat er voor geheel Drenthe onvoldoende statushouders aan  
gemeenten zijn doorverwezen om aan elke taakstelling te kunnen voldoen. Wij  
kunnen gemeenten dan ook niet verwijten dat er soms geen gebruik is gemaakt van 
de volledige ruimte in de taakstelling. 
 
Net als u, hebben wij uit de media kunnen vernemen dat de Immigratie- en  
Naturalisatiedienst (IND) kampt met grote achterstanden in de verwerking van asiel-
aanvragen. Dit wordt bevestigd door onze contacten in de asielketen. Landelijk wordt 
nu hard bijgeschakeld om te beslissen over de aanvraag van vluchtelingen. 
 
Als de doorstroom richting gemeenten daadwerkelijk weer op gang komt, betekent dit 
dat het Rijk u vraagt op te schalen wat betreft de huisvesting van aan u toegewezen 
statushouders. Het voldoen aan deze vraag zal de nodige inspanningen van uw  
gemeente vragen in een periode waarin de gemeentefinanciën onder druk staan. 
 
Momenteel hebt u echter flink afgeschaald bij gebrek aan instroom van statushouders 
in 2019 en de maanden voor afgelopen zomer, waardoor wij ons genoodzaakt zien 
ons toezicht over de tweede helft van 2020 op te schorten.  
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Wij willen u namelijk de gelegenheid geven om deze opschaling mogelijk te maken, 
zeker in een periode met beperkingen als gevolg van corona. 
 
Met u constateren wij dat de mutatiegraad van huurwoningen zeer laag is. Het lage 
aantal huuropzeggingen zorgt ervoor dat het aanbod aan huurwoningen vanuit de cor-
poraties klein is. Dit wordt nog versterkt door een aantal herstructureringsprojecten 
door corporaties, waardoor er tijdelijk minder woningen beschikbaar zijn. 
 
Wij blijven onverminderd in nauw contact met u en waarderen uw inspanningen om 
statushouders een nieuw thuis in Drenthe te blijven bieden. Wij blijven uw inzet vragen 
om zo goed mogelijk en binnen de afgesproken termijnen statushouders binnen uw 
gemeente te huisvesten. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 



Aan: 
het college van Burgemeester 
en Wethouders van Coevorden 
Postbus 2 
7740 AA  COEVORDEN 
 
7740 AA2 

 
 
Assen, 1 december 2020 
Ons kenmerk 47/5.1/2020002248 
Behandeld door de heer E. Last (0592) 36 56 61 
Onderwerp: Huisvesting statushouders 
 
 
Geacht college, 
 
Elk halfjaar ontvangt u van ons onze conclusies over de realisatie van de taakstelling 
huisvesting statushouders door uw gemeente. Wij constateren dat u - ondanks de 
moeilijkheden die corona met zich meebracht - de door het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) aan uw gemeente toegewezen statushouders in het eerste half-
jaar van 2020 hebt gehuisvest. 
 
Wij constateren ook dat er voor geheel Drenthe onvoldoende statushouders aan  
gemeenten zijn doorverwezen om aan elke taakstelling te kunnen voldoen. Wij  
kunnen gemeenten dan ook niet verwijten dat er soms geen gebruik is gemaakt van 
de volledige ruimte in de taakstelling. 
 
Net als u, hebben wij uit de media kunnen vernemen dat de Immigratie- en  
Naturalisatiedienst (IND) kampt met grote achterstanden in de verwerking van asiel-
aanvragen. Dit wordt bevestigd door onze contacten in de asielketen. Landelijk wordt 
nu hard bijgeschakeld om te beslissen over de aanvraag van vluchtelingen. 
 
Als de doorstroom richting gemeenten daadwerkelijk weer op gang komt, betekent dit 
dat het Rijk u vraagt op te schalen wat betreft de huisvesting van aan u toegewezen 
statushouders. Het voldoen aan deze vraag zal de nodige inspanningen van uw  
gemeente vragen in een periode waarin de gemeentefinanciën onder druk staan. 
 
Momenteel hebt u echter flink afgeschaald bij gebrek aan instroom van statushouders 
in 2019 en de maanden voor afgelopen zomer, waardoor wij ons genoodzaakt zien 
ons toezicht over de tweede helft van 2020 op te schorten.  
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Wij willen u namelijk de gelegenheid geven om deze opschaling mogelijk te maken, 
zeker in een periode met beperkingen als gevolg van corona. 
 
Met u constateren wij dat de mutatiegraad van huurwoningen zeer laag is. Het lage 
aantal huuropzeggingen zorgt ervoor dat het aanbod aan huurwoningen vanuit de cor-
poraties klein is. Dit wordt nog versterkt door een aantal herstructureringsprojecten 
door corporaties, waardoor er tijdelijk minder woningen beschikbaar zijn. 
 
Wij blijven onverminderd in nauw contact met u en waarderen uw inspanningen om 
statushouders een nieuw thuis in Drenthe te blijven bieden. Wij blijven uw inzet vragen 
om zo goed mogelijk en binnen de afgesproken termijnen statushouders binnen uw 
gemeente te huisvesten. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 



Aan: 
het college van Burgemeester 
en Wethouders van Emmen 
Postbus 30001 
7800 RA  EMMEN 
 
7800 RA30001 

 
 
Assen, 1 december 2020 
Ons kenmerk 47/5.1/2020002248 
Behandeld door de heer E. Last (0592) 36 56 61 
Onderwerp: Huisvesting statushouders 
 
 
Geacht college, 
 
Elk halfjaar ontvangt u van ons onze conclusies over de realisatie van de taakstelling 
huisvesting statushouders door uw gemeente. Wij constateren dat u - ondanks de 
moeilijkheden die corona met zich meebracht - de door het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) aan uw gemeente toegewezen statushouders in het eerste half-
jaar van 2020 hebt gehuisvest. 
 
Wij constateren ook dat er voor geheel Drenthe onvoldoende statushouders aan  
gemeenten zijn doorverwezen om aan elke taakstelling te kunnen voldoen. Wij  
kunnen gemeenten dan ook niet verwijten dat er soms geen gebruik is gemaakt van 
de volledige ruimte in de taakstelling. 
 
Net als u, hebben wij uit de media kunnen vernemen dat de Immigratie- en  
Naturalisatiedienst (IND) kampt met grote achterstanden in de verwerking van asiel-
aanvragen. Dit wordt bevestigd door onze contacten in de asielketen. Landelijk wordt 
nu hard bijgeschakeld om te beslissen over de aanvraag van vluchtelingen. 
 
Als de doorstroom richting gemeenten daadwerkelijk weer op gang komt, betekent dit 
dat het Rijk u vraagt op te schalen wat betreft de huisvesting van aan u toegewezen 
statushouders. Het voldoen aan deze vraag zal de nodige inspanningen van uw  
gemeente vragen in een periode waarin de gemeentefinanciën onder druk staan. 
 
Momenteel hebt u echter flink afgeschaald bij gebrek aan instroom van statushouders 
in 2019 en de maanden voor afgelopen zomer, waardoor wij ons genoodzaakt zien 
ons toezicht over de tweede helft van 2020 op te schorten.  
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Wij willen u namelijk de gelegenheid geven om deze opschaling mogelijk te maken, 
zeker in een periode met beperkingen als gevolg van corona. 
 
Met u constateren wij dat de mutatiegraad van huurwoningen zeer laag is. Het lage 
aantal huuropzeggingen zorgt ervoor dat het aanbod aan huurwoningen vanuit de cor-
poraties klein is. Dit wordt nog versterkt door een aantal herstructureringsprojecten 
door corporaties, waardoor er tijdelijk minder woningen beschikbaar zijn. 
 
Wij blijven onverminderd in nauw contact met u en waarderen uw inspanningen om 
statushouders een nieuw thuis in Drenthe te blijven bieden. Wij blijven uw inzet vragen 
om zo goed mogelijk en binnen de afgesproken termijnen statushouders binnen uw 
gemeente te huisvesten. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 



Aan: 
het college van Burgemeester 
en Wethouders van Hoogeveen 
Postbus 20000 
7900 PA  HOOGEVEEN 
 
7900 PA20000 

 
 
Assen, 1 december 2020 
Ons kenmerk 47/5.1/2020002248 
Behandeld door de heer E. Last (0592) 36 56 61 
Onderwerp: Huisvesting statushouders 
 
 
Geacht college, 
 
Elk halfjaar ontvangt u van ons onze conclusies over de realisatie van de taakstelling 
huisvesting statushouders door uw gemeente. Wij constateren dat u - ondanks de 
moeilijkheden die corona met zich meebracht - de door het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) aan uw gemeente toegewezen statushouders in het eerste half-
jaar van 2020 hebt gehuisvest. 
 
Wij constateren ook dat er voor geheel Drenthe onvoldoende statushouders aan  
gemeenten zijn doorverwezen om aan elke taakstelling te kunnen voldoen. Wij  
kunnen gemeenten dan ook niet verwijten dat er soms geen gebruik is gemaakt van 
de volledige ruimte in de taakstelling. 
 
Net als u, hebben wij uit de media kunnen vernemen dat de Immigratie- en  
Naturalisatiedienst (IND) kampt met grote achterstanden in de verwerking van asiel-
aanvragen. Dit wordt bevestigd door onze contacten in de asielketen. Landelijk wordt 
nu hard bijgeschakeld om te beslissen over de aanvraag van vluchtelingen. 
 
Als de doorstroom richting gemeenten daadwerkelijk weer op gang komt, betekent dit 
dat het Rijk u vraagt op te schalen wat betreft de huisvesting van aan u toegewezen 
statushouders. Het voldoen aan deze vraag zal de nodige inspanningen van uw  
gemeente vragen in een periode waarin de gemeentefinanciën onder druk staan. 
 
Momenteel hebt u echter flink afgeschaald bij gebrek aan instroom van statushouders 
in 2019 en de maanden voor afgelopen zomer, waardoor wij ons genoodzaakt zien 
ons toezicht over de tweede helft van 2020 op te schorten.  
  



 2 

Wij willen u namelijk de gelegenheid geven om deze opschaling mogelijk te maken, 
zeker in een periode met beperkingen als gevolg van corona. 
 
Met u constateren wij dat de mutatiegraad van huurwoningen zeer laag is. Het lage 
aantal huuropzeggingen zorgt ervoor dat het aanbod aan huurwoningen vanuit de cor-
poraties klein is. Dit wordt nog versterkt door een aantal herstructureringsprojecten 
door corporaties, waardoor er tijdelijk minder woningen beschikbaar zijn. 
 
Wij blijven onverminderd in nauw contact met u en waarderen uw inspanningen om 
statushouders een nieuw thuis in Drenthe te blijven bieden. Wij blijven uw inzet vragen 
om zo goed mogelijk en binnen de afgesproken termijnen statushouders binnen uw 
gemeente te huisvesten. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 



Aan: 
het college van Burgemeester 
en Wethouders van Meppel 
Postbus 501 
7940 AM  MEPPEL 
 
7940 AM501 

 
 
Assen, 1 december 2020 
Ons kenmerk 47/5.1/2020002248 
Behandeld door de heer E. Last (0592) 36 56 61 
Onderwerp: Huisvesting statushouders 
 
 
Geacht college, 
 
Elk halfjaar ontvangt u van ons onze conclusies over de realisatie van de taakstelling 
huisvesting statushouders door uw gemeente. Wij constateren dat u - ondanks de 
moeilijkheden die corona met zich meebracht - de door het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) aan uw gemeente toegewezen statushouders in het eerste half-
jaar van 2020 hebt gehuisvest. 
 
Wij constateren ook dat er voor geheel Drenthe onvoldoende statushouders aan  
gemeenten zijn doorverwezen om aan elke taakstelling te kunnen voldoen. Wij  
kunnen gemeenten dan ook niet verwijten dat er soms geen gebruik is gemaakt van 
de volledige ruimte in de taakstelling. 
 
Net als u, hebben wij uit de media kunnen vernemen dat de Immigratie- en  
Naturalisatiedienst (IND) kampt met grote achterstanden in de verwerking van asiel-
aanvragen. Dit wordt bevestigd door onze contacten in de asielketen. Landelijk wordt 
nu hard bijgeschakeld om te beslissen over de aanvraag van vluchtelingen. 
 
Als de doorstroom richting gemeenten daadwerkelijk weer op gang komt, betekent dit 
dat het Rijk u vraagt op te schalen wat betreft de huisvesting van aan u toegewezen 
statushouders. Het voldoen aan deze vraag zal de nodige inspanningen van uw  
gemeente vragen in een periode waarin de gemeentefinanciën onder druk staan. 
 
Momenteel hebt u echter flink afgeschaald bij gebrek aan instroom van statushouders 
in 2019 en de maanden voor afgelopen zomer, waardoor wij ons genoodzaakt zien 
ons toezicht over de tweede helft van 2020 op te schorten.  
  



 2 

Wij willen u namelijk de gelegenheid geven om deze opschaling mogelijk te maken, 
zeker in een periode met beperkingen als gevolg van corona. 
 
Met u constateren wij dat de mutatiegraad van huurwoningen zeer laag is. Het lage 
aantal huuropzeggingen zorgt ervoor dat het aanbod aan huurwoningen vanuit de cor-
poraties klein is. Dit wordt nog versterkt door een aantal herstructureringsprojecten 
door corporaties, waardoor er tijdelijk minder woningen beschikbaar zijn. 
 
Wij blijven onverminderd in nauw contact met u en waarderen uw inspanningen om 
statushouders een nieuw thuis in Drenthe te blijven bieden. Wij blijven uw inzet vragen 
om zo goed mogelijk en binnen de afgesproken termijnen statushouders binnen uw 
gemeente te huisvesten. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 



Aan: 
het college van Burgemeester 
en Wethouders van Midden-Drenthe 
Postbus 24 
9410 AA  BEILEN 
 
9410 AA24 

 
 
Assen, 1 december 2020 
Ons kenmerk 47/5.1/2020002248 
Behandeld door de heer E. Last (0592) 36 56 61 
Onderwerp: Huisvesting statushouders 
 
 
Geacht college, 
 
Elk halfjaar ontvangt u van ons onze conclusies over de realisatie van de taakstelling 
huisvesting statushouders door uw gemeente. Wij constateren dat u - ondanks de 
moeilijkheden die corona met zich meebracht - de door het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) aan uw gemeente toegewezen statushouders in het eerste half-
jaar van 2020 hebt gehuisvest. 
 
Wij constateren ook dat er voor geheel Drenthe onvoldoende statushouders aan  
gemeenten zijn doorverwezen om aan elke taakstelling te kunnen voldoen. Wij  
kunnen gemeenten dan ook niet verwijten dat er soms geen gebruik is gemaakt van 
de volledige ruimte in de taakstelling. 
 
Net als u, hebben wij uit de media kunnen vernemen dat de Immigratie- en  
Naturalisatiedienst (IND) kampt met grote achterstanden in de verwerking van asiel-
aanvragen. Dit wordt bevestigd door onze contacten in de asielketen. Landelijk wordt 
nu hard bijgeschakeld om te beslissen over de aanvraag van vluchtelingen. 
 
Als de doorstroom richting gemeenten daadwerkelijk weer op gang komt, betekent dit 
dat het Rijk u vraagt op te schalen wat betreft de huisvesting van aan u toegewezen 
statushouders. Het voldoen aan deze vraag zal de nodige inspanningen van uw  
gemeente vragen in een periode waarin de gemeentefinanciën onder druk staan. 
 
Momenteel hebt u echter flink afgeschaald bij gebrek aan instroom van statushouders 
in 2019 en de maanden voor afgelopen zomer, waardoor wij ons genoodzaakt zien 
ons toezicht over de tweede helft van 2020 op te schorten.  
  



 2 

Wij willen u namelijk de gelegenheid geven om deze opschaling mogelijk te maken, 
zeker in een periode met beperkingen als gevolg van corona. 
 
Met u constateren wij dat de mutatiegraad van huurwoningen zeer laag is. Het lage 
aantal huuropzeggingen zorgt ervoor dat het aanbod aan huurwoningen vanuit de cor-
poraties klein is. Dit wordt nog versterkt door een aantal herstructureringsprojecten 
door corporaties, waardoor er tijdelijk minder woningen beschikbaar zijn. 
 
Wij blijven onverminderd in nauw contact met u en waarderen uw inspanningen om 
statushouders een nieuw thuis in Drenthe te blijven bieden. Wij blijven uw inzet vragen 
om zo goed mogelijk en binnen de afgesproken termijnen statushouders binnen uw 
gemeente te huisvesten. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 



Aan: 
het college van Burgemeester 
en Wethouders van Noordenveld 
Postbus 109 
9300 AC  RODEN 
 
9300 AC109 

 
 
Assen, 1 december 2020 
Ons kenmerk 47/5.1/2020002248 
Behandeld door de heer E. Last (0592) 36 56 61 
Onderwerp: Huisvesting statushouders 
 
 
Geacht college, 
 
Elk halfjaar ontvangt u van ons onze conclusies over de realisatie van de taakstelling 
huisvesting statushouders door uw gemeente. Wij constateren dat u - ondanks de 
moeilijkheden die corona met zich meebracht - de door het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) aan uw gemeente toegewezen statushouders in het eerste half-
jaar van 2020 hebt gehuisvest. 
 
Wij constateren ook dat er voor geheel Drenthe onvoldoende statushouders aan  
gemeenten zijn doorverwezen om aan elke taakstelling te kunnen voldoen. Wij  
kunnen gemeenten dan ook niet verwijten dat er soms geen gebruik is gemaakt van 
de volledige ruimte in de taakstelling. 
 
Net als u, hebben wij uit de media kunnen vernemen dat de Immigratie- en  
Naturalisatiedienst (IND) kampt met grote achterstanden in de verwerking van asiel-
aanvragen. Dit wordt bevestigd door onze contacten in de asielketen. Landelijk wordt 
nu hard bijgeschakeld om te beslissen over de aanvraag van vluchtelingen. 
 
Als de doorstroom richting gemeenten daadwerkelijk weer op gang komt, betekent dit 
dat het Rijk u vraagt op te schalen wat betreft de huisvesting van aan u toegewezen 
statushouders. Het voldoen aan deze vraag zal de nodige inspanningen van uw  
gemeente vragen in een periode waarin de gemeentefinanciën onder druk staan. 
 
Momenteel hebt u echter flink afgeschaald bij gebrek aan instroom van statushouders 
in 2019 en de maanden voor afgelopen zomer, waardoor wij ons genoodzaakt zien 
ons toezicht over de tweede helft van 2020 op te schorten.  
  



 2 

Wij willen u namelijk de gelegenheid geven om deze opschaling mogelijk te maken, 
zeker in een periode met beperkingen als gevolg van corona. 
 
Met u constateren wij dat de mutatiegraad van huurwoningen zeer laag is. Het lage 
aantal huuropzeggingen zorgt ervoor dat het aanbod aan huurwoningen vanuit de cor-
poraties klein is. Dit wordt nog versterkt door een aantal herstructureringsprojecten 
door corporaties, waardoor er tijdelijk minder woningen beschikbaar zijn. 
 
Wij blijven onverminderd in nauw contact met u en waarderen uw inspanningen om 
statushouders een nieuw thuis in Drenthe te blijven bieden. Wij blijven uw inzet vragen 
om zo goed mogelijk en binnen de afgesproken termijnen statushouders binnen uw 
gemeente te huisvesten. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 



Aan: 
het college van Burgemeester 
en Wethouders van Westerveld 
Postbus 50 
7970 AB  HAVELTE 
 
7970 AB50 

 
 
Assen, 1 december 2020 
Ons kenmerk 47/5.1/2020002248 
Behandeld door de heer E. Last (0592) 36 56 61 
Onderwerp: Huisvesting statushouders 
 
 
Geacht college, 
 
Elk halfjaar ontvangt u van ons onze conclusies over de realisatie van de taakstelling 
huisvesting statushouders door uw gemeente. Wij constateren dat u - ondanks de 
moeilijkheden die corona met zich meebracht - de door het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) aan uw gemeente toegewezen statushouders in het eerste half-
jaar van 2020 hebt gehuisvest. 
 
Wij constateren ook dat er voor geheel Drenthe onvoldoende statushouders aan  
gemeenten zijn doorverwezen om aan elke taakstelling te kunnen voldoen. Wij  
kunnen gemeenten dan ook niet verwijten dat er soms geen gebruik is gemaakt van 
de volledige ruimte in de taakstelling. 
 
Net als u, hebben wij uit de media kunnen vernemen dat de Immigratie- en  
Naturalisatiedienst (IND) kampt met grote achterstanden in de verwerking van asiel-
aanvragen. Dit wordt bevestigd door onze contacten in de asielketen. Landelijk wordt 
nu hard bijgeschakeld om te beslissen over de aanvraag van vluchtelingen. 
 
Als de doorstroom richting gemeenten daadwerkelijk weer op gang komt, betekent dit 
dat het Rijk u vraagt op te schalen wat betreft de huisvesting van aan u toegewezen 
statushouders. Het voldoen aan deze vraag zal de nodige inspanningen van uw  
gemeente vragen in een periode waarin de gemeentefinanciën onder druk staan. 
 
Momenteel hebt u echter flink afgeschaald bij gebrek aan instroom van statushouders 
in 2019 en de maanden voor afgelopen zomer, waardoor wij ons genoodzaakt zien 
ons toezicht over de tweede helft van 2020 op te schorten.  
  



 2 

Wij willen u namelijk de gelegenheid geven om deze opschaling mogelijk te maken, 
zeker in een periode met beperkingen als gevolg van corona. 
 
Met u constateren wij dat de mutatiegraad van huurwoningen zeer laag is. Het lage 
aantal huuropzeggingen zorgt ervoor dat het aanbod aan huurwoningen vanuit de cor-
poraties klein is. Dit wordt nog versterkt door een aantal herstructureringsprojecten 
door corporaties, waardoor er tijdelijk minder woningen beschikbaar zijn. 
 
Wij blijven onverminderd in nauw contact met u en waarderen uw inspanningen om 
statushouders een nieuw thuis in Drenthe te blijven bieden. Wij blijven uw inzet vragen 
om zo goed mogelijk en binnen de afgesproken termijnen statushouders binnen uw 
gemeente te huisvesten. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 



Aan: 
het college van Burgemeester 
en Wethouders van De Wolden 
Postbus 20 
7920 AA  ZUIDWOLDE 
 
7920 AA20 

 
 
Assen, 1 december 2020 
Ons kenmerk 47/5.1/2020002248 
Behandeld door de heer E. Last (0592) 36 56 61 
Onderwerp: Huisvesting statushouders 
 
 
Geacht college, 
 
Elk halfjaar ontvangt u van ons onze conclusies over de realisatie van de taakstelling 
huisvesting statushouders door uw gemeente. Wij constateren dat u - ondanks de 
moeilijkheden die corona met zich meebracht - de door het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) aan uw gemeente toegewezen statushouders in het eerste half-
jaar van 2020 hebt gehuisvest. 
 
Wij constateren ook dat er voor geheel Drenthe onvoldoende statushouders aan  
gemeenten zijn doorverwezen om aan elke taakstelling te kunnen voldoen. Wij  
kunnen gemeenten dan ook niet verwijten dat er soms geen gebruik is gemaakt van 
de volledige ruimte in de taakstelling. 
 
Net als u, hebben wij uit de media kunnen vernemen dat de Immigratie- en  
Naturalisatiedienst (IND) kampt met grote achterstanden in de verwerking van asiel-
aanvragen. Dit wordt bevestigd door onze contacten in de asielketen. Landelijk wordt 
nu hard bijgeschakeld om te beslissen over de aanvraag van vluchtelingen. 
 
Als de doorstroom richting gemeenten daadwerkelijk weer op gang komt, betekent dit 
dat het Rijk u vraagt op te schalen wat betreft de huisvesting van aan u toegewezen 
statushouders. Het voldoen aan deze vraag zal de nodige inspanningen van uw  
gemeente vragen in een periode waarin de gemeentefinanciën onder druk staan. 
 
Momenteel hebt u echter flink afgeschaald bij gebrek aan instroom van statushouders 
in 2019 en de maanden voor afgelopen zomer, waardoor wij ons genoodzaakt zien 
ons toezicht over de tweede helft van 2020 op te schorten.  
  



 2 

Wij willen u namelijk de gelegenheid geven om deze opschaling mogelijk te maken, 
zeker in een periode met beperkingen als gevolg van corona. 
 
Met u constateren wij dat de mutatiegraad van huurwoningen zeer laag is. Het lage 
aantal huuropzeggingen zorgt ervoor dat het aanbod aan huurwoningen vanuit de cor-
poraties klein is. Dit wordt nog versterkt door een aantal herstructureringsprojecten 
door corporaties, waardoor er tijdelijk minder woningen beschikbaar zijn. 
 
Wij blijven onverminderd in nauw contact met u en waarderen uw inspanningen om 
statushouders een nieuw thuis in Drenthe te blijven bieden. Wij blijven uw inzet vragen 
om zo goed mogelijk en binnen de afgesproken termijnen statushouders binnen uw 
gemeente te huisvesten. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 



Aan: 
het college van Burgemeester 
en Wethouders van Tynaarlo 
Postbus 5 
9480 AA  VRIES 
 
9480 AA5 

 
 
Assen, 1 december 2020 
Ons kenmerk 47/5.1/2020002248 
Behandeld door de heer E. Last (0592) 36 56 61 
Onderwerp: Huisvesting statushouders 
 
 
Geacht college, 
 
Elk halfjaar ontvangt u van ons onze conclusies over de realisatie van de taakstelling 
huisvesting statushouders door uw gemeente. Wij constateren dat u - ondanks de 
moeilijkheden die corona met zich meebracht - de door het Centraal Orgaan Opvang 
Asielzoekers (COA) aan uw gemeente toegewezen statushouders in het eerste half-
jaar van 2020 hebt gehuisvest. 
 
Wij constateren ook dat er voor geheel Drenthe onvoldoende statushouders aan  
gemeenten zijn doorverwezen om aan elke taakstelling te kunnen voldoen. Wij  
kunnen gemeenten dan ook niet verwijten dat er soms geen gebruik is gemaakt van 
de volledige ruimte in de taakstelling. 
 
Net als u, hebben wij uit de media kunnen vernemen dat de Immigratie- en  
Naturalisatiedienst (IND) kampt met grote achterstanden in de verwerking van asiel-
aanvragen. Dit wordt bevestigd door onze contacten in de asielketen. Landelijk wordt 
nu hard bijgeschakeld om te beslissen over de aanvraag van vluchtelingen. 
 
Als de doorstroom richting gemeenten daadwerkelijk weer op gang komt, betekent dit 
dat het Rijk u vraagt op te schalen wat betreft de huisvesting van aan u toegewezen 
statushouders. Het voldoen aan deze vraag zal de nodige inspanningen van uw  
gemeente vragen in een periode waarin de gemeentefinanciën onder druk staan. 
 
Momenteel hebt u echter flink afgeschaald bij gebrek aan instroom van statushouders 
in 2019 en de maanden voor afgelopen zomer, waardoor wij ons genoodzaakt zien 
ons toezicht over de tweede helft van 2020 op te schorten.  
  



 2 

Wij willen u namelijk de gelegenheid geven om deze opschaling mogelijk te maken, 
zeker in een periode met beperkingen als gevolg van corona. 
 
Met u constateren wij dat de mutatiegraad van huurwoningen zeer laag is. Het lage 
aantal huuropzeggingen zorgt ervoor dat het aanbod aan huurwoningen vanuit de cor-
poraties klein is. Dit wordt nog versterkt door een aantal herstructureringsprojecten 
door corporaties, waardoor er tijdelijk minder woningen beschikbaar zijn. 
 
Wij blijven onverminderd in nauw contact met u en waarderen uw inspanningen om 
statushouders een nieuw thuis in Drenthe te blijven bieden. Wij blijven uw inzet vragen 
om zo goed mogelijk en binnen de afgesproken termijnen statushouders binnen uw 
gemeente te huisvesten. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
mb/coll. 
 


