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Geachte Raad,
Met deze informatiebrief informeren wij de raad over de stand van zaken inzake de taakstelling
huisvesting statushouders van de gemeente Wassenaar.
Voorschoten en Wassenaar hebben op advies van de Provincie Zuid-Holland op 2 juni 2020
besloten tot een herverdeling van de taakstellingen huisvesting statushouders op grond van artikel
29, lid 2 van de Huisvestingswet, gedurende het eerste halfjaar (1 januari 2020 tot 1 juli 2020)
van het taakstellingsjaar 2020.
De colleges van Voorschoten en Wassenaar hebben de Provincie Zuid-Holland op 2 juni 2020
schriftelijk verzocht om de taakstelling van Wassenaar voor de eerste helft van 2020 (1 januari
2020 tot 1 juli 2020) op te hogen met 4 statushouders en de taakstelling van Voorschoten te
verlagen met 4 statushouders.
Wassenaar kan dit doen, omdat Wassenaar ruim voorloopt met het plaatsen van
vergunninghouders. Zodra Voorschoten voldoende woningen gebouwd heeft, naar verwachting
begin 2022, zal Voorschoten een vergelijkbaar aantal statushouders van Wassenaar overnemen.
Dit is een harde afspraak, Voorschoten zal in het kader van wederkerigheid 4 statushouders voor
Wassenaar huisvesten in de toekomst.
Stand van zaken
De provincie Zuid Holland/Gedeputeerde Staten heeft in een overleg met de wethouders van
Voorschoten op 21 februari 2020 aangegeven dat zij voornemens zijn om de gemeente
Voorschoten per 1 april 2020 een fase hoger op de interventieladder te plaatsen. Het gaat dan om
de fase vooraankondiging juridische interventie, waarschuwing (zie uitleg fasen in de bijlage bij
deze brief). Voorschoten liep op dat moment 10 huisvestingen achter. De Provincie Zuid-Holland
heeft de wethouders van Voorschoten geadviseerd om tot een herverdeling over te gaan met
Wassenaar, naar goed voorbeeld van de Hoeksche Waard.
Het besluit tot herverdeling leidt tot een snellere huisvesting van vergunninghouders in
Voorschoten in het eerste halfjaar van het taakstellingsjaar 2020 en in de tussentijd kunnen er
knelpunten worden opgelost om in de toekomst zelfstandig te kunnen voldoen aan de taakstelling.
Wassenaar ligt goed op schema met de taakstelling huisvesting statushouders. Wassenaar had op
2 juni 2020 zelfs een voorstand van plus 4 op de taakstelling over het eerste halfjaar 2020,
waardoor de woningcorporaties in Wassenaar de totale voorraad kunnen uitbreiden en de plaatsing
van de extra vergunninghouders niet tot extra krapte voor andere doelgroepen leidt.

Over het tweede halfjaar 2020 is de taakstelling 10 (vergunninghouders) voor Wassenaar. In juni
2020 wordt er echter een gezin van 10 vergunninghouders gehuisvest in Wassenaar waardoor de
voorstand per 1 juli 2020 plus 14 zal zijn voor Wassenaar.
Daarmee kunnen conform de herverdeling de 4 statushouders voor Voorschoten gehuisvest worden
voor 1 juli 2020 en zal de taakstelling van 10 voor de tweede helft 2020 volledig gehaald zijn door
Wassenaar. Wassenaar neemt weliswaar de huisvesting van 4 statushouders van Voorschoten op
zich, maar zal niet de gezinshereniging van mogelijke na-reizigers verzorgen.
Wij hopen u hierdoor voldoende geïnformeerd te hebben inzake de stappen die het college
genomen heeft om aan de taakstelling huisvesting statushouders te kunnen voldoen.
Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders,

drs. H.I.P. Oppatja,
gemeentesecretaris

drs. L.A. de Lange,
burgemeester
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