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Inleiding 
Elk halfjaar maakt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de nieuwe 
taakstelling huisvesting vergunninghouders bekend voor het eerst volgende halfjaar. De 
taakstelling voor de gemeente Woudenberg voor de tweede helft van 2022 bedraagt 11 
personen.

Het afgelopen half jaar hebben gemeenten en woningcorporaties zich sterk ingezet om te 
voorzien in de huisvesting van vergunninghouders. De krapte op de woningmarkt zorgt voor 
een moeilijke uitgangssituatie. Desondanks heeft de gemeente Woudenberg in samenwerking 
met woningcorporatie Omnia Wonen de taakstelling van het eerste halfjaar van 2022 (incl.
achterstand vanuit 2021) ruim behaald.

Voor de tweede helft van 2022 heeft de gemeente Woudenberg als taakstelling 11 personen te 
huisvesten. Gelet de voorsprong vanuit de 1e helft van 2022 betreft de totaalopgave voor de 2e 
helft 2022 voor Woudenberg 10 personen.

Ondanks de inspanningen die de gemeente heeft gedaan kampt het COA met een aanzienlijk 
tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. De situatie in Ter Apel laat zien welk negatief 
effect een hoge bezetting van opvanglocaties heeft. Gelet de huidige asielcrisis is de 
eerstvolgende taakstelling 2023-1, op aangeven van het Rijk, fors hoger. Om hierop te 
anticiperen worden gemeenten gevraagd om vooruit te lopen op de taakstelling van de 2e helft 
2022 middels een versnelling in de huisvesting van vergunninghouders. Hiermee wordt de 
druk op de COA-locaties verlicht.

De gemeente bekijkt gezamenlijk met Omnia Wonen hoe aan deze versnelling invulling kan 
worden gegeven. Voor de huisvesting zijn wij echter afhankelijk van vrijkomende woningen en 
dit in combinatie dat er met name grotere gezinnen aan de gemeente worden gekoppeld, kan 
de toekenning van een woning enige tijd duren.

Samenvatting 
De gemeente Woudenberg dient in de tweede helft van 2022 10 vergunninghouders te 
huisvesten.
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