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Onderwerp 

 

Actieve kennisgeving van het collegebesluit van 2 juni 2020, tot 

herverdeling tussen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar, met 

betrekking tot het taakstellingsjaar 2020.  

 

Geachte college, 

Hierbij willen wij u berichten middels deze actieve kennisgeving, dat de gemeenten Voorschoten 

en Wassenaar per 26 mei 2020 hebben besloten, middels twee collegebesluiten, over te gaan 

tot een herverdeling inzake de wettelijke taakstelling huisvesting statushouders over het 

taakstellingsjaar 2020.  

U ontvangt u hierbij het verzoek van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar om over te gaan 

tot een herverdeling van de taakstelling huisvesting statushouders. 

Zoals uit onderstaand overzicht blijkt is/wordt de taakstelling 2020 In Voorschoten in z'n 

totaliteit behaald en de achterstand op de taakstelling 2019 geheel ingelopen.  

Op dit moment moet de gemeente Voorschoten nog 4 vergunninghouders huisvesten voor 1 juli 

2020 om de taakstelling voor de eerste helft van 2020 te halen. De verwachting is dat 

Voorschoten dit gaat halen. Om te voorkomen dat dit onverhoopt niet het geval zal zijn hebben 

de twee colleges van Wassenaar en Voorschoten besloten op 2 juni 2020 om tot een 

herverdeling van de taakstelling over te gaan.  

Op basis van het bovenstaande verzoeken wij u om de taakstelling van Wassenaar voor de 

eerste helft van 2020 op te hogen met 4 naar 14 vergunninghouders (taakstelling is nu 9) en de 

taakstelling van Voorschoten te verlagen met 4  (taakstelling is nu 8 maar achterstand was 10). 

Het resultaat van de ophoging en de verlaging van de taakstelling is dat de som van de 

taakstelling van de beide gemeenten gelijk blijft. 
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De gemeenten Voorschoten en Wassenaar accepteren beide deze aanpassing van de 

taakstelling. 

De ondertekenaars zijn door beide gemeenten gemandateerd voor het schrijven van deze brief. 

Op basis van deze aanpassing van de taakstelling verwacht de gemeente Voorschoten de 

volgende situatie per 1 juli 2020: 

Voorschoten: 

Nog te plaatsen voor 1 juli 2020;  

5 huurcontracten zijn ondertekend, 21 april, 11 mei, 19 mei, 26 mei en 28 mei. 

Er zijn 6 personen(4 alleenstaanden en een echtpaar) gehuisvest. 

Komt de stand op -4 

Wassenaar: 

Heeft geen achterstand (er zijn correcties doorgevoerd door COA) nog te plaatsen staat op 0 

Voorstand 1 

Er is op 11 mei j.l. een huurcontract ondertekend (3 personen) 

Komt de voorstand op +4, daar komt in juni 2020 het gezin van 10 (totaal 11 maar referent de 

zoon is al meegeteld dus die buiten beschouwing laten) voor 1 juli of eerder. 

Dan kom je op een voorstand voor Wassenaar van +14 

Door deze herverdeling kunnen de – 4 van Voorschoten afgestreept worden tegen de + 14 van 

Voorschoten en is de taakstelling voor Voorschoten behaald over het eerste gedeelte van 2020.   

In de bijlagen vindt u de genoemde collegebesluiten.  

 

Met vriendelijke groet, 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

 

 

 

A. R. de Graaf, P.J. Bouvy-Koene, 

gemeentesecretaris Burgemeester     

 


