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Onderwerp 
Stand van zaken taakstelling huisvesting statushouders 1e helft 2017 

Steenbergen; 29 augustus 2017 

Aan de Raad, 

De Rijksoverheid bepaalt elk halfjaar het aantal vergunninghouders dat gemeenten moeten huisvesten. 
Op basis daarvan koppelt het COA de vergunninghouder aan een gemeente en de gemeente zoekt 
vervolgens passende woonruimte. De Provincie ziet er op toe dat lokale overheden hun 
maatschappelijke taken uitvoeren. De Provincie heeft geconstateerd dat de gemeente Steenbergen de 
taakstelling heeft gerealiseerd (inclusief achterstanden uit eerdere perioden). De gemeente Steenbergen 
wordt door de provincie gecomplimenteerd met het behaalde resultaat. 

De taakstelling voor het eerste halfjaar van 2017 bedroeg 18 te huisvesten vergunninghouders. 
Daarnaast had de gemeente Steenbergen uit eerdere perioden een achterstand van 25 
vergunninghouders. Er moesten in deze periode in totaal 43 vergunninghouders worden gehuisvest. Op 
grond van de realisatiecijfers van het COA per 1 juli 2017 (peildatum) is geconstateerd dat de gemeente 
Steenbergen in het eerste halfjaar van 2017 35 vergunninghouders heeft gehuisvest. Daarmee is de 
volledige taakstelling op het wettelijk peilmoment niet gerealiseerd. Uit de realisatiecijfers van het COA 
blijkt dat op 1 augustus 2017 alsnog de taakstelling is gerealiseerd en de achterstand uit eerdere 
perioden zijn ingelopen. 

Taakstelling eerste 
halfjaar van 2017 

Achterstand uit 
eerdere perioden 

Totale 
taakstelling 

Realisatie 
1 juli 2017 

Realisatie 
1 augustus 2017 

18 25 43 35 43 

Op basis van de criteria uit het Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2016-2019 is de beoordeling 
voldoet gedeeltelijk. Op grond van eerdere achterstanden was de gemeente Steenbergen onder actief 
toezicht geplaatst. Nu de taakstelling op 1 augustus 2017 is behaald en de achterstanden geheel zijn 
ingelopen, beëindigd de Provincie het actieve toezicht. 

De Provincie complimenteert de gemeente Steenbergen met het behaalde resultaat. 

De taakstelling voor het tweede halfjaar van 2017 is vastgesteld op 14 vergunninghouders. Op 1 januari 
2018 is het volgende wettelijke peilmoment. 
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