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Statushouders

Vraag van de Heer Erkens, vergadering van 15 januari 2019.
Vraag betreft Huisvesting statushouders.
In de NRC stond een artikel over de stand van zaken bij de huisvesting van statushouders. Er blijkt
dat het knelt in veel gemeentes. Weinig gemeentes halen hun taakstelling. Renkum hoort ook tot
die groep volgens de krant. We hadden steeds het idee dat het juist goed ging. Klopt dit bericht in
de NRC?
Antwoord:

Het COA heeft de regie over de statushouders. Zij bepalen door middel van koppeling welke
gemeente, welke en het aantal statushouders krijgen toegewezen. Wanneer de statushouders zijn
gekoppeld aan de gemeente is de gemeente verantwoordelijk dat de statushouders gehuisvest
worden.
Het klopt dat we minder koppelingen van COA hebben gekregen en daardoor niet de volledige
taakstelling hebben kunnen uitvoeren. Dit omdat het COA de statushouders momenteel koppelt aan
de gemeenten met de grootste achterstand. Ons verzoek om nieuwe koppelingen werd afgewezen.
Het aantal dat in het artikel staat aangegeven voor de gemeente Renkum klopt niet. Wij hebben de
cijfers van de taakstelling doorgenomen.
In november hebben wij met het COA de taakstelling besproken, er is gebleken dat de registratie van
hen niet klopt met wat wij daadwerkelijk huisvesten. Het zou toen gaan om een achterstand van 10
personen. In de laatste maand van 2018 zijn nog 2 personen geplaatst. Volgens de laatste uitdraai
van registratiesysteem met het COA (TVS) zou het gaan om een verschil van 4 personen. Wij hebben
in 2018 40 statushouders gehuisvest. Onze taakstelling voor 2018 was 44. De achterstand van 4 komt
bij de nieuwe taakstelling 2019. Voor de eerste helft van 2019 bedraagt de taakstelling 15. Door de
samenwerking met Vivare verloopt de huisvesting van de statushouders goed.

