Aan:
de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 30 november 2004
Ons kenmerk 48/5.8/2004009628
Behandeld door mevrouw M. Blom (0592) 36 56 36
Onderwerp: Voortgangsrapportage huisvesting statushouders

Geachte voorzitter/leden,
Hierbij ontvangt u ter kennisneming een samenvattende rapportage over de inspanningen die de gemeenten hebben gedaan om statushouders te huisvesten in het
eerste halfjaar van 2004, geactualiseerd naar de stand per 1 oktober 2004.
Deze rapportage hebben wij op 23 november 2004 vastgesteld.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten van Drenthe,

, secretaris
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ck/coll.
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INLEIDING

Deze rapportage over de uitvoering van de taakstellingen huisvesting statushouders1 over
de periode 1 januari 2004 tot 1 juli 2004, geactualiseerd naar de stand per 1 oktober 2004,
besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen.
1.
2.
3.
4.

1

Terugblik op 2003 en ontwikkelingen in 2004
De prestaties van Drenthe ten opzichte van de overige provincies
De voortgang in de realisatie en het inhalen van de achterstand per gemeente
Conclusie

Statushouders zijn personen die bij de Nederlandse overheid asiel hebben aangevraagd en als vluchteling door die overheid
zijn toegelaten. Elke gemeente heeft een plicht om statushouders te huisvesten. De aantallen statushouders waaraan
gemeenten huisvesting moeten bieden, worden bepaald door een taakstellingssystematiek.
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1.

TERUGBLIK OP 2003 EN ONTWIKKELINGEN IN 2004

De taakstelling voor de eerste helft van 2003 was gelijk aan de achterstand. Reden daarvoor
was de verminderde instroom van asielzoekers evenals het lagere aantal verleende vergunningen. De Nederlandse gemeenten kregen hierdoor de kans de achterstand in te lopen.
Per 1 juli 2003 hadden de gemeenten echter nog steeds een achterstand van 3.535 te leveren
huisvestingsplaatsen. Daar kwamen voor de tweede helft van 2003 weer 3.700 nieuwe vergunninghouders bij.
De VROM-Inspectie is per 1 januari 2003 gestart met een actief toezichts- en handhavingsbeleid. Bovendien is een aantal wijzigingen in de Huisvestingswet in procedure gebracht, die in
de loop van 2004 in werking zullen treden. De minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM) zal onder andere de bevoegdheid krijgen om bij taakverwaarlozing door de gemeente en niet ingrijpen van de provincie, de verblijfsgerechtigden te huisvesten op kosten van de provincie.
Algemeen wordt aangenomen dat de verdere verslapping van de woningmarkt ten gevolge van
stagnatie in de nieuwbouw en herstructurering, mede heeft geleid tot verandering in de huisvestingsmogelijkheden van statushouders. Daarbij komt dat op dit moment 70% van de statushouders alleenstaanden zijn, meest mannen, volgens de Taakstellingscirculaire van het Ministerie
van Justitie in november 2003. Buiten de grote steden is er over het algemeen onvoldoende
woningaanbod voor alleenstaanden. Deze problematiek is dan ook breder dan alleen statushouders. De minister van VROM heeft op 17 oktober 2003 aan de besturen van de woningcorporaties een brief geschreven. Hierin is verwoord dat zowel gemeenten, provincies en Rijk als
ook de woningcorporaties, als sociale verhuurders de plicht hebben de vergunninghouders door
een vlotte huisvesting de kans te bieden snel in de samenleving te integreren. De minister van
VROM heeft een dringend appèl op de corporaties gedaan de in het verleden getoonde daadkracht bij de huisvesting van vergunninghouders vast te houden en waar nodig, gezien de achterstanden, te intensiveren. Hierbij werd ook de aandacht gevestigd op de huisvestingsproblematiek van de alleenstaande vergunninghouders. Nadrukkelijk werd hierbij aan corporaties in
overweging gegeven de mogelijkheid van (aankoop en) verbouw van leegstaande kantoren en
andere gebouwen te bezien.
De minister van VROM heeft per brief van 29 september 2004 laten weten eraan vast te houden dat zowel de achterstand per 31 december 2004 dient te zijn weggewerkt, als ook de taakstelling voor 2004 volledig zal worden gehaald.
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2.

DE PRESTATIES VAN DRENTHE TEN OPZICHTE VAN DE OVERIGE PROVINCIES

De totale achterstand van de Drentse gemeenten bedroeg per 1 januari 2003 371.
Over geheel 2003 bedroeg de taakstelling 109. De realisatie was 272. Dit bracht de achterstand
per 1 januari 2004 terug tot 208.
De taakstelling voor de eerste helft van 2004 bedroeg 135, bij een realisatie van 80. Hierdoor
liep de achterstand per 1 juli 2004 weer op tot 263.
De laatste actualisatie per 1 oktober 2004 geeft, bij een taakstelling van 34 voor de tweede helft
van 2004, een realisatie aan van 31. Dit brengt de achterstand per 1 oktober op 258.
Landelijk gezien staat Drenthe daarmee op een realisatiepercentage van 91, terwijl het landelijk gemiddelde 97 bedraagt.
Ter vergelijking onze buurprovincies: Friesland 112, Groningen 97 en Overijssel 94. In deze
percentages is de achterstand/het voorlopen op vorige taakstellingen doorberekend.
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3.

DE VOORTGANG IN DE REALISATIE PER GEMEENTE EN HET INHALEN VAN DE
ACHTERSTAND

In 2003 werd een traject van actief toezicht, met de gemeenten Borger-Odoorn, De Wolden,
Midden-Drenthe, Coevorden en Westerveld afgerond. Tijdens regelmatig ambtelijk overleg,
waarbij ook de corporaties en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) betrokken
waren, werden partijen gewezen op hun taken bij het huisvestingsproces van vergunninghouders en werd de voortgang bijgehouden.
Bij De Wolden, Coevorden, en Westerveld heeft dit tot vooruitgang geleid. Bij Borger-Odoorn
was slechts een minimale vooruitgang het gevolg. Bij Coevorden zette de in 2003 geboekte
vooruitgang in 2004 niet door. Bij Midden-Drenthe heeft dit traject niet het gewenste resultaat
gehad.
In 2003 werd een provinciale bijeenkomst georganiseerd voor gemeenten en corporaties, waarbij ook het COA en het Ministerie van VROM waren uitgenodigd. Aan de VROM-Inspectie werden de corporaties doorgegeven die volgens de gemeenten geen/nauwelijks woningen aanboden. De provincie is toezichthouder op gemeenten, maar heeft geen toezichtrelatie met corporaties. In de zomer van 2004 is er ambtelijk overleg geweest met Vluchtelingenwerk Drenthe
en het Instituut Interculturele Ontwikkeling Drenthe over hun mogelijke inzet, met name bij gemeenten die een grote achterstand hebben. Dit mede omdat de groep nog te huisvesten statushouders voor het overgrote deel bestaat uit alleenstaande mannen. De integratie van deze
groep levert specifieke problemen op, met name als huisvesting plaats zou vinden in plattelandsgemeenten met kleinere kernen. Op 4 oktober 2004 is er ambtelijk overleg geweest met
de Vereniging van Drentse Gemeenten (VDG) over de achterstand in huisvesting binnen de
provincie.

Aa en Hunze
Aa en Hunze begon 2002 met een achterstand van 10. De totale taakstelling voor 2002 bedroeg 17. De realisatie bedroeg 5, waardoor de achterstand opliep tot 22.
Gedurende 2003 werd 19 gerealiseerd, bij een taakstelling van 7. Op 1 januari 2004 werd dan
ook begonnen met een achterstand in de realisatie van 9, bij een taakstelling voor het eerste
halfjaar van 7. Voor het tweede halfjaar bedroeg de taakstelling 2. Tot 1 oktober 2004 werd 3
gerealiseerd en werd de achterstand teruggebracht tot 13. Bij een taakstelling van 2 bedraagt
op 1 oktober 2004 de achterstand 15. De gemeente pakt de huisvestingstaak serieus op en
heeft hierover in 2003 samenwerkingsafspraken gemaakt met Vluchtelingenwerk en de Corporatie Volmacht, hetgeen geresulteerd heeft in een inhaalslag.

Assen
De gemeente Assen heeft in de eerste helft van 2004 een realisatie van 14, bij een taakstelling
van 17 en een achterstand van 1. De taakstelling voor de tweede helft van 2004 bedraagt 4.
Realisatie van de taakstelling inclusief achterstand van 8 voor de rest van 2004 lijkt geen probleem.
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Borger-Odoorn
Met deze gemeente bestaat al sinds 2001 een actieve toezichtrelatie waarbij een traject is ingegaan om samen met de corporatie en het COA het proces op gang te brengen. Het overleg
werd samen met de gemeente Midden-Drenthe gehouden, omdat ook deze gemeente een achterstand had en Woonservice Drenthe in beide gemeenten bezit heeft. Voor Borger-Odoorn was
ook Wooncom aanwezig.
Wooncom heeft geruime tijd geweigerd woningen aan te bieden. Zij wilden eerst een convenant
met de gemeenten (ook met Emmen) over de te volgen procedure in het geval dat een status
wordt ingetrokken. (Ingevolge de Huisvestingswet sluiten statushouders voortaan zelf de huurovereenkomst af en is de corporatie degene die de statushouders uit huis zet als zij de huur niet
meer betalen.)
Wooncom levert, evenals in Emmen, nog steeds zelf geen woningen aan, maar plaatst statushouders met een woonbon van het Bureau Opvang Nieuwkomers met voorrang op een wachtlijst.
De gemeente is er in het verleden al op gewezen, dat wanneer Wooncom onvoldoende woningen levert, de gemeente de corporatie op andere gedachten moet brengen. Wooncom geeft intussen in overleggen aan zoveel woningen als mogelijk te leveren, gezien hun bestand binnen
de gemeente.
Woonservice Drenthe (met bezit in de vroegere gemeente Odoorn) biedt slechts moeizaam en
mondjesmaat woningen aan.
Borger-Odoorn had op 1 januari 2002 een achterstand van 59, een taakstelling van 18 en een
realisatie van 11. Dat is 61% van de taakstelling. De achterstand liep daarmee op 1 januari
2003 op tot 66.
In 2003 werd 14 gerealiseerd. Bij een taakstelling van 6 gedurende 2003 bracht dit de gemeente op een achterstand van 58 op 1 januari 2004. Gedurende het eerste halfjaar van 2004 werd 5
gerealiseerd, bij een taakstelling van 8. De achterstand liep hiermee op tot 61. Op 1 oktober
2004 is, bij een taakstelling van 2 en een realisatie van 7, de achterstand teruggebracht tot 56.
Geconcludeerd kan worden dat het ambtelijk overleg, waarbij ook de corporaties en het COA
aanwezig waren, niet tot voldoende invulling van de huisvestingstaak door de gemeente heeft
geleid, waarbij sluitende afspraken met de corporaties werden gemaakt.
Er is bestuurlijk overleg nodig om de gemeente op haar taak te wijzen en een planmatige aanpak af te spreken.

Coevorden
Coevorden had per 1 januari 2002 een achterstand van 47, bij een taakstelling van 24 voor
2002. Er werden 6 statushouders gehuisvest in 2002. Dit bracht de achterstand op 1 januari
2003 op 65. In 2002 werd gestart met een actieve toezichtrelatie. De gemeente is zich samen
met de corporaties Inter Pares en Domesta gaan inspannen en dit resulteerde in de eerste helft
van 2003 al in een realisatie van 12 en in het tweede halfjaar van 2003, tot 1 november, in een
realisatie van 18, bij een taakstelling van 8. De achterstand werd hiermee teruggebracht tot 43.
Omdat de gemeente op de goede weg leek, werd de toezichtrelatie beëindigd. Op 1 juli 2004
was de achterstand echter weer opgelopen tot 51, bij een realisatie van 2 en een taakstelling
van 10. Op 1 oktober bedraagt de totale realisatie over 2004 8 en de achterstand 48. De gemeente zal meer inzet moeten plegen om deze achterstand binnen de gewenste termijn in te
lopen.
Ook met Coevorden is bestuurlijk overleg nodig om de gemeente op haar taak te wijzen en een
planmatige aanpak af te spreken.
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Emmen
Begin 2002 had de gemeente Emmen een achterstand van 48. De gemeente heeft vervolgens
haar taak opgepakt op de werkwijze van Wooncom, maar heeft een brief gehad dat de aanpak
niet sluitend is. De aanpak is succesvol gebleken. Wooncom heeft een convenant met de gemeente afgesloten over de procedure wanneer een status wordt ingetrokken. Wooncom plaatst
statushouders die een woonbon van het Bureau Opvang Nieuwkomers kunnen overleggen.
Verder worden er in Emmen veel alleenstaande statushouders gehuisvest in groepjes in huizen
van particuliere huiseigenaren/verhuurders. Op 1 januari 2004 had Emmen een voorsprong op
de taakstelling bereikt van 68. Per 1 oktober 2004 is dat 55.

Hoogeveen
De gemeente Hoogeveen huisvest regelmatig statushouders. Op 1 januari 2004 bedroeg de
voorsprong 11 en op 1 oktober 2004 is dat 4, waarin de taakstelling voor de tweede helft van
2004 al is doorberekend.

Meppel
In 2003 werd 17 gerealiseerd. Meppel had echter nog een achterstand van 32. De taakstelling
voor 2003 bedroeg 7. De gemeente had zelf aangegeven te verwachten de achterstand in de
loop van 2003 te hebben ingehaald. Op 1 januari 2004 bedroeg de achterstand echter 22. De
taakstelling voor het eerste halfjaar van 2004 bedroeg 9 en de realisatie 4. Hierdoor liep de achterstand op tot 27. De taakstelling voor de tweede helft van 2004 bedraagt 2. De realisatie tot
1 oktober bedraagt 5. Dit brengt de achterstand op 24. De gemeente zal meer inzet moeten
plegen en door middel van een plan van aanpak moeten aangeven hoe zij de achterstand zal
inhalen.

Noordenveld
In 2002 had de gemeente een taakstelling van 20, bij een achterstand van 14 en een realisatie
van 12. Op 1 januari 2003 was de achterstand daarmee opgelopen tot 22. In de loop van 2003
werd de achterstand verder ingelopen. Bij een taakstelling van 7 vond een realisatie van 22
plaats. Hiermee werd de achterstand op 1 januari 2004 teruggebracht tot 7. In de eerste helft
van 2004 werd 10 gerealiseerd, bij een taakstelling van 9. Dit bracht op 1 oktober, met een
taakstelling van 2 voor het tweede halfjaar, de achterstand op 8.

Midden-Drenthe
De gemeente had 1 januari 2002 een achterstand van 81. De taakstelling voor 2002 was in
totaal 22, waarvan er 13 gehuisvest werden. Dit bracht de achterstand op 1 januari 2003 op 90.
Tijdens het eerste halfjaar van 2003 werden 4 vergunninghouders gehuisvest en tot
1 november 5. De taakstelling voor het tweede halfjaar van 2003 bedroeg 8. Dit bracht de achterstand op 1 november 2003 op 89.
Deze gemeente is samen met Borger-Odoorn in 2001 een traject met ambtelijk toezicht ingegaan, waarbij in ambtelijk overleg en samen met de corporaties en het COA getracht werd het
proces op gang te brengen.
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Binnen Midden-Drenthe hebben de corporaties Woonservice Drenthe en Woningvereniging
Smilde bezit. Met Woningvereniging Smilde is een keer ambtelijk overleg geweest, aan verdere
uitnodigingen gaven zij geen gehoor. Tijdens dit overleg gaven zij aan geen mogelijkheden te
zien om statushouders te huisvesten, omdat zij al veel mensen van Molukse afkomst huisvesten. Zij hebben nog nooit woonruimte aangeboden voor statushouders.
Woonservice Drenthe biedt slechts mondjesmaat woningen aan. De gemeente en de corporaties hebben nauwelijks gebruikgemaakt van het aanbod van het COA om in 2002 bij voorrang
gezinnen te huisvesten en zodoende de achterstand in te halen. Behalve van onvoldoende medewerking van de corporaties is er in Midden-Drenthe ook sprake van een minimale ureninzet
van het ambtelijk apparaat voor de huisvestingstaak.
Er zullen andere stappen nodig zijn om de gemeente op haar plichten te wijzen nu het ambtelijk
overleg samen met het COA en de corporaties niet het gewenste resultaat heeft gehad en de
achterstand op 1 oktober 2004 is opgelopen tot 99. Er is bestuurlijk overleg nodig om de gemeente op haar taak te wijzen en een planmatige aanpak af te spreken.

Tynaarlo
In 2002 startte de gemeente met een achterstand van 22. De realisatie in 2002 bedroeg 10, bij
een taakstelling van 22.
In 2003 werd dus gestart met een achterstand van 34. In het eerste halfjaar werd door een
huisvesting van 18 de achterstand teruggebracht tot 16. De taakstelling voor 2003 bedroeg 7,
bij een realisatie van 20. Dit bracht de achterstand op 1 januari 2004 op 21.
Mondeling heeft het COA toegezegd de cijfers voor 2004 te zullen corrigeren, waardoor de achterstand verder terugloopt tot 16. Bij de gemeente loopt een succesvol project voor de huisvesting van alleenstaande Afghaanse mannen.

Westerveld
Deze gemeente hebben wij eind 2002 bij het overleg met De Wolden betrokken, omdat het stilviel. Contactpersonen wisselden en de gemeente was uit het Bureau Nieuwkomers Meppel gestapt.
Woningcorporatie Actium zei toe ook deze gemeente alle medewerking te verlenen. Zowel met
De Wolden als met Westerveld is de voortgang eind 2003 geëvalueerd.
De gemeente had op 1 januari 2002 een achterstand van 12 en een taakstelling van 13 voor het
gehele jaar. De totale realisatie in 2002 bedroeg 4.
In 2003 begon men dan ook met een achterstand van 12. Hiervan is in het eerste halfjaar 1 gerealiseerd. De taakstelling voor het tweede halfjaar bedroeg 5. Gerealiseerd werd 8, hetgeen de
achterstand op 1 januari 2004 op 20 bracht.
De gemeente heeft in een brief d.d. 16 juni 2003 aan het college aangegeven niet op korte termijn de achterstand te kunnen inhalen, omdat er relatief weinig geschikte woningen vrijkomen.
De gemeente heeft intussen prestatieafspraken gemaakt met Actium en een contract afgesloten
met Vluchtelingenwerk. Dit heeft in de eerste helft van 2004 al geleid tot een realisatie van 11,
bij een taakstelling van 6 en tot 1 oktober tot een verdere realisatie van 4 bij een taakstelling
van 2. De achterstand is hiermee teruggebracht tot 11. Westerveld is hiermee op de goede
weg, maar zal de prestatieafspraken moeten vasthouden om 100% realisatie te bereiken.
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De Wolden
Ook bij deze gemeente bestond sinds 2001 een actieve toezichtrelatie. Hier is overleg gevoerd
met de gemeente, COA en Woonstichting Actium. Actium verleent goed medewerking en de
gemeente heeft de taak met grote inzet en goede resultaten opgepakt. Op een door de provincie georganiseerde bijeenkomst voor gemeenten, corporaties, COA en betrokken Ministeries
(van Justitie en VROM) heeft de desbetreffende ambtenaar een voortrekkersrol genomen door
collega’s van andere gemeenten op te roepen tot samenwerking en informatieverschaffing aan
elkaar, onder andere voor wat betreft procedures. De Wolden heeft ook inzet gepleegd om
Westerveld op weg te helpen bij het huisvestingsproces.
De gemeente had op 1 januari 2002 een achterstand van 37, bij een taakstelling van 17. In
2002 werd een huisvesting gerealiseerd van 31.
Op 1 januari 2003 bedroeg de achterstand 23, waarvan het eerste halfjaar 15 werd gerealiseerd. Voor het tweede halfjaar van 2003 bedroeg de taakstelling 6 en is 9 gerealiseerd. Dit
bracht de achterstand op 1 januari 2004 op 20. De taakstellingen voor 2004 bedragen 7 en 2. In
totaal is tot 1 oktober 5 gerealiseerd. De succesvolle aanpak van de gemeente in samenwerking met Actium heeft goede resultaten opgeleverd en de toezichtrelatie werd beëindigd. Wil de
gemeente echter doorgaan op de ingeslagen weg, dan zal echter een even consequente inzet
noodzakelijk blijven, evenals in 2003.
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4.

CONCLUSIE

Zowel landelijk als provinciaal gezien is het opvallend dat bepaalde gemeenten wel in staat blijken de benodigde prestaties (of meer) te leveren, terwijl bij andere de opgebouwde achterstand
niet of nauwelijks minder wordt. Gemeenten die bestuurlijk en ambtelijk gezien de schouders
zetten onder de wettelijke opdracht tot het huisvesten van vergunninghouders en goede afspraken hierover maken met de corporaties, blijken goed in staat te zijn niet alleen de taakstelling te
realiseren, maar ook een opgebouwde achterstand in te lopen.
Tijdens een ambtelijk overleg met de medewerkers asielzoekersbeleid van de Drentse gemeenten, georganiseerd door de VDG, waarbij ook Stichting Vluchtelingenwerk en Instituut Interculturele Ontwikkeling Drenthe aanwezig waren, werd door de gemeentelijke medewerkers als
grootste obstakel gesignaleerd: niet voldoende woningaanbod door corporaties. Om dit te verbeteren, zal met een aantal bestuurders van gemeenten met een aanzienlijke achterstand bestuurlijk overleg nodig zijn.
Afgesproken is dat de VDG op bestuurlijk niveau een afspraak zal maken met het provinciaal
overleg van de woningcorporaties.
Vluchtelingenwerk en I2D zijn bereid en in staat bij te dragen aan huisvesting en integratie van
statushouders en zijn tevens bereid maatwerk te leveren met betrekking tot de doelgroep van
alleenstaande mannen en de plattelandsgemeenten.
De Drentse gemeenten individueel en als geheel zullen meer inzet moeten plegen om op de
kortst mogelijke termijn 100% realisatie te behalen. Minister Dekkers houdt vooralsnog gemeenten en provincies aan de doelstelling: 100% realisatie voor 1 januari 2005.
Vanwege het belang van de statushouder om snel huisvesting te kunnen krijgen, alsook de
solidariteit tussen gemeenten bij de eerste huisvesting en opvang van statushouders, vinden wij
het belangrijk dat alle gemeenten hun bijdrage blijven leveren. Vanwege de solidariteit tussen
de gemeenten vinden wij het eveneens belangrijk dat gemeenten die in de afgelopen jaren een
(soms grote) achterstand hebben opgebouwd, alle zeilen bijzetten om deze weg te werken.
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1.

Realisatie door de Drentse gemeenten in 2003 en de eerste helft van 2004 met een uitloop tot
1 oktober 2004.

Gemeenten

Aa en Hunze
Assen
Borger-Odoorn
Coevorden
Emmen
Hoogeveen
Midden-Drenthe
Meppel
Noordenveld
Westerveld
De Wolden
Tynaarlo
Drenthe

Achterstand op
1 januari
2003

Taakstelling
voor
2003*

Realisatie in
2003

Achterstand op
1 januari
2004

22
-1
66
65
7
-10
90
32
22
21
23
34
371

6
13
6
8
24
12
8
7
7
5
6
7
109

19
11
14
30
99
13
10
17
22
8
9
20
272

9
1
58
43
-68
-11
88
22
7
18
20
21
208

Taakstelling
eerste
halfjaar
2004
7
17
8
10
29
15
9
9
9
6
7
9
135

Realisatie tot
1 juli
2004
3
14
5
2
21
4
0
4
10
11
5
1
80

Taakstelling
tweede
halfjaar
2004
2
4
2
3
7
4
2
2
2
2
2
2
34

Realisatie van
1 juli tot
1 oktober
2004
0
0
7
6
2
8
0
5
0
4
0
7
39

Achterstand op
1 oktober
2004

* Het eerste halfjaar van 2003 was de taakstelling gelijk aan de achterstand die gemeenten
sinds het begin van de wettelijke taakstellingssystematiek hebben opgebouwd.
Vanaf 1 juli 1995 heeft de taakstellingssystematiek een wettelijke basis gekregen met de Huisvestingswet en de Zorgwet voorwaardelijke vergunning tot verblijf. Met de invoering van de
nieuwe Vreemdelingenwet 2000 is per 1 juli 2001 nog sprake van één taakstelling gebaseerd
op de Huisvestingswet.
De taakstellings- en realisatiecijfers worden twee keer per jaar gepubliceerd in circulaires
van het Ministerie van Justitie, Directie Coördinatie Integratiebeleid Minderheden van het
Directoraat-Generaal Internationale Vreemdelingenzaken.
Tussentijds worden maandelijkse overzichten verstrekt door het COA in Rijswijk.

ck/coll.
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8
56
48
-55
-4
99
2
8
11
24
24
258

